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إذا َلَعَن آخُر َهذِه األمِة  ((
ن َكاَن ِعْندُه ِعلٌم أّوَلَها َفم
ُه، َفإّن َكاِتم الِعلِم يومئٍذ َفلُيظِهر

د كاِمت َما ُأْنِزَل على ُمحمََّك
 ..)) َصلى اهللا عليه وآله وسلم 

 رواه ابن ماجه
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öa‡èfia..  
بعلوم اإلسالم واإلميان إىل كافة املشتغلني 

واإلحسان علمًا وعمًال وتسليكاًَ وإثباتًا وحبثًا 
 .وتربيًة وتزكيًة 

 ..إىل الظانني بآل البيت النبوي ظن اإلمثو
وإىل الراغبني يف إزاحة الضبابية العقدية عن 

 ..ان َبْضعقوهلم املأسورة خلف الُق
وتالمذا .. وإىل شيوخ املؤسسات املعاصرة

©#﴿احلائرين  |¤ tã uρ β r& (#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ ×öyz 

öΝ à6©9 ﴾ صدق اهللا العظيم. 
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ْاملنبع  َ َ : 
 وضبط ، هللا الذي شرع الشرائع على لسان سيد املرسلنياحلمُد

أصول الديانة واألمانة مبا جاء يف كتابه املبني، وما نطق به معلم 
 وإبراز سّر املسائل ،ئلاألولني واآلخرين، وجعل سر جتديد الوسا

 .حلملة العلم الوارثني
د النيب اجلامع اخلامت، الذي حمَّ وسلم على سيدنا ُملِّالّلهم َص

 )١( قبلهيٌِّب َنهنَّعَط مخسًا مل ُييِطْع وُأ،ُمنَح سّر العلم يف العوامل
 الكائن املتقّدم واملتكّون القادم، غابت حقائق معانيها رَّحملن ِسَي

هم وحبمدك انك اللََّحْبدم واملتعامل، ُسفالغّر واملستكرب والالذوقية عن 
نيا ين والدُّوالنا نسألك العفو والعافية، واملعافاة الدائمة يف الدَِّم

                                                           
) ١/٢٠٩(والنسائي يف سننه ) ١/٢١٢(ومسلم ) فتح١/٥٧٤(أخرجه البخاري  )1(

أعطيُت مخسًا ((: للحديث. من حديث جابر رضي اهللا عنه) ٣/٣٠٤(وأمحد يف مسنده 
نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدًا : مل يعطهّن نٌيب قبلي

وطهورًا فأّيما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم ومل حتل 
عثت إىل الناس ألحد قبلي، وأعطيُت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وب

 .وهذا لفظ البخاري  عامة
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همًا وسّرًا نورانيًا، وصدقًا لمًا وَفًا وِعّمواآلخرة، ونسألك أدبًا َج
 يف ، مراتب الكمال النسيب)١(ىَمْظة الُعيّدلنا على مراتب الصديقّي

 .الصفات واألمساءمعاين خوض حبور 
 الدال، )٢(هم على اآلل من أكرمتهم بالعلم اللدين اللَّوصلِّ

 ö≅t/ uθèδ﴿ الرمز واملثال، شاهده القرآين وفهمًا يؤتاه أحدهم من سّر

7M≈tƒ# u™ ×M≈oΨ Éi t/ ’Îû Í‘ρß‰ ß¹ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& zΟù=Ïèø9  وعلى الصحابة )٣(﴾ #$
، علم احملجة البيضاء اليت )٤(العلم الباطن والظاهراألكابر من أهل 

                                                           
 الصديقية مرتبة من مراتب الترقي يف الّطاعة، أشارت إليها اآليات القرآنية )1(
﴿y7Í×̄≈ s9'ρ é' sù yìtΒ t⎦⎪Ï%©!$# zΝ yè ÷Ρr& ª!$# Ν Íκö n=tã z⎯ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎫É)ƒÏd‰ Å_Á9$# uρ Ï™!# y‰ pκ ’¶9$# uρ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$# uρ 4 z⎯Ý¡ymuρ 

y7Í×̄≈ s9'ρ é& $Z)Š Ïù u‘ ﴾]وهي مرتبة مرمي بنت عمران يف قوله تعاىل] ٦٩: النساء :﴿…çμ •Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 

$tΡ% Ÿ2 Èβ Ÿξà2ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$#  ﴾ ]٧٥: املائدة[. 
هو العلم الوهيب املمنوح من اهللا سبحانه وتعاىل للعبد مثرة من مثرات التقوى :  العلم اللدين)2(

، وورد ذكرها يف قوله تعاىل ]٢٨٢: البقرة[﴾  #$!uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ ª#$?̈(θà#)﴿: واالستقامة، لقوله تعاىل
 .]٦٥:الكهف[﴾ çμ≈oΨ÷Κ̄=tæuρ ⎯ÏΒ $̄Ρà$©! $Vϑù=Ïãمعربًا عن علم اخلضر صاحب موسى ﴿

 .٤٩:  العنكبوت)3(
 ما هو معلوم من العلوم الشرعية املنـزلة على رسول اهللا صلى اهللا:  علم الظاهر)4(

هو ما يكسبه املتعبد والصاحل من مثرات الطاعة وحسن : عليه وآله وسلم، وعلم الباطن
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 هالك، وعلى التابعني وتابعيهم من ليلها كنهارها ال حييد عنها إالَّ
كل عامل عامل ناسك، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

 .رحم الرامحني أوعلينا ومعهم وفيهم برمحتك يا 
ت لفُت َنَظر فإن ما حنن بصدده يف هذه الوريقا )) وبعد ((

الطالب الراغب يف االستفادة، ليحصل من مراتب املعرفة على 
الزيادة، أن أركان الدين األربعة وا يكون الدخول إىل ساحة 
معرفة األصول يف هذا الدِّين، وا تكتمل مراتب دعوة سيد 

ال ينفك ركن عن اآلخر من حيث اإلميان ا جمتمعة، املرسلني، 
د فهٌم لبعض مقتضيات شؤوا، أو إدراك لتفسري وإن مل يتحقق للعب

مضموا ومكنوا، فال يسقط ركن رد عدم احلاجة له أو لعدم 
ارتباطه مبسألة العقيدة والشريعة، فالعلماء السابقون رمحهم اهللا هلم 

ين، أّما واسع العذر يف إغفال الركنّية للمعادل الرابع من أركان الدِّ

                                                                                                                             
وال َيزاُل َعْبِدي َيتقرَُّب إيلَّ بالنَّواِفل َحَتى ((: االستقامة وإليه يشري احلديث القدسي

ه اليت َيْبِطُش ُأحبُُّه فإذا أحبّبُتُه ُكنُت َسْمَعُه الذي َيْسَمُع به وَبَصَرُه الذي ُيْبِصُر به ويد
من حديث أيب هريرة ) ١١/٤١٤(اخل احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه  ))...ا

 . رضي اهللا عنه
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وبًا إعادة األمر إىل نصابه، وربط عالمات لزمنا وجيحنن اليوم ف
ÏM﴿الساعة بأمر الديانة ربطًا جيلي غموض األمر عند اقترابه  t/u tIø%$# 

èπ tã$ ¡¡9$# ¨, t±Σ$# uρ ãyϑs) ø9 $# ∩⊇∪ βÎ) uρ (# ÷ρ ttƒ Zπ tƒ# u™ (#θàÊÌ÷èãƒ (#θä9θà) tƒuρ ÖósÅ™ 

@ÏϑtGó¡ •Β ∩⊄∪ (#θç/ ¤‹Ÿ2 uρ (#þθãèt7̈? $#uρ óΟèδ u™!# uθ÷δ r& 4 ‘≅à2uρ 9øΒ r& @É) tGó¡ •Β﴾)١(.  
ين حتمل سّر عالمات  من أركان الدِّاعة ركٌنوعالمات السَّ

الساعة وما بني يدي الّدجال، وأصل مشروعيتها كركن النظر إىل 
 يف سياق احلديث وال جمال البّتة لفصلها عن ))الوحدة املوضوعية((

اعية األركان، األركان الثالثة حيث أن قوة الدليل الراجح يؤيد رب
فاملخاطبة النبوية مع جربيل عليه السالم تبدأ بالسؤال عن اإلسالم 
وتنتهي بذكر عالمات الساعة، ومل يتقرر كون الثالثة أركانًا أو 

 بعد أن سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سيدنا األربعة إالَّ
اهللا ورسوله : قال ))؟ ائلن الَسري َمِدْتر َأْما ُعَي ((: عمر بقوله
  .)) مُكيَنم ِدُكَمعلِّم ُياُكَت َأيُلِرْب ِجاَكَذ ((: أعلم، قال

 

                                                           
 . ٣- ١ :سورة القمر) ١(
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، فلم يتقرر نّصًا بأن هذه املخاطبة )١())  دينكمَرْمَأ (( :ةويف رواي
 بعد ذهاب جربيل عليه السالم وتقريرها ين إالِّهي أركان للدِّ

 .هايشمل األركان األربعة ومل خيتص باألركان الثالثة وحد
ين حينًا وحينًا وعلى هذا املعىن فاحلديث املشار إليه بأركان الدِّ

 جيب أن تعاد قراءته وتقريره ،بأصول الدين وحينًا بثوابت الدين
                                                           

الروايات الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ذيل حديث ) ١(
 :جربيل عن أمر الدين

هذا جربيل عليه  اكم يعلمكم دينكمفإنه جربيل أت(( رواه مسلم وأصحاب السنن -١ 
 .))السالم جاء ليعلم الناس دينهم

سلوين فهابوه فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، ((:  يف رواية أيب داود والنسائي، قال-٢
هذا جربيل أراد أن تعلموا إذا ((: ما اإلسالم وذكر حنوه إىل أن قال: يا رسول اهللا: فقال

 .لشيخني وأليب داودهذه الرواية عند ا . ))مل تسألوا
هذا جربيل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي ((:  ويف رواية ألمحد عن طريق آخر-٣

 .)) أن يكون هذه املّرة وأنا أعرفه إالَّنفس حممد بيده ما جاءين قط إالَّ
ما جاءين يف صورة قط إال عرفته إال يف هذه ((:  ويف الكبري عن ابن عمر، قال-٤

 .١٢ص/١ئد ج جممع الزوا))الصورة
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 ومن مث وبعد اإلميان برباعية األركان ،على أساس األركان األربعة
 حتت الضوابط )١()) تغّيروابت وُم َث((: ة إىل قسمنييتقسم الركن

 :يةالتال

                                                           
مرتبطة مبسائل اإلميان يف قوله صلى اهللا عليه ) عالمات الساعة( اعتقد البعض أن )1(

فجعلها جزءًا من مهمات هذا الركن، واليوم اآلخر هو  ))وباليوم اآلخر ((: وآله وسلم
.. وإمنا هي ُكلَّ ما يتعلق مبا بعد املوت.. يوم القيامة وليست الساعة وما بني يديها

ت الساعة كلما يتعلق بشأن ما قبل املوت من التحوالت والتغريات املبثوثة يف وعالما
.. اآليات واألحاديث، مث إا ال عالقة هلا باليوم اآلخر حىت من جهة النص النبوي 

فورودها يف حديث جربيل جيعلها مرتبطة باألركان الثالثة الواردة يف احلديث ذاته وال 
مع أن احلديث .. ت اليوم اآلخر على غري سابقة مثالمسوغ إىل إدخاهلا يف تقريرا

ال من فروع أركان اإلميان فهي كل وليست .. الشريف جيعلها جزٌء من أركان الدِّين
جزًءا أي أن الركن الرابع وهو العلم بعالمات الساعة جزء من الديانة ذاا وليست 

وع وتناولنا له وألول ولعل جدّية املوض.. جزء من أركان اإلميان كما يعتقد البعض
فصرفه إىل معىن آخر هو أبعد .. جعل البعض يستغرب ذلك.. مرة يف تاريخ التدوين

 واهللا اعلم.. نصًا وروحًا من الفهم الصحيح للربط بني العالمات والديانة
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)١٨(

 : ِّأركان الدين األربعة 
  

ين اإلميان برباعية أول ما جيب على املسلم من أركان الدِّ
 . من شروط وحدة احلديث املوضوعيةاألركان شرطًا

تنقسم األركان إىل ثوابت، وهي ما خيص بناء العقيدة حيث 
 .اإلسالم، واإلميان، واإلحسان: والشريعة، ومراتب السلوك

تص بفقه التحوالت وعالمات الساعة، ومن  ما خيووه: رمتغّيو
ندخل إىل دراسة نصوص املتغري حيث أّن فقه الثوابت التقسيم هذا 

 .قد اعتىن به العلماء مبا فيه الكفاية
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)١٩(

 ّثوابت الركن الرابع من أركان الدين
 )ّفقه التحوالت ( 

، )١( كمتغري يعين بشؤون اهلدموجوب العلم بالركنية -أ
 . )٤(، والبشارات املستقبلية)٣(الت الفنت، وُمض)٢(والنقض

بفقه (يسمى فقه الركن الرابع من أركان الدين  -ب
 : ثالثة أقسامنقسم إىل وي) التحوالت

 .وهي ما تسمى بالعالمات والظواهر  :اَألشراط -١
  وعالمات صغرى- وعالمات وسطى -عالمات كربى : وهي
 يف الفرد أو اُملظلة املتنوعةوهي األحداث  :وُمضالاالِفَتن  -٢

 .األسرة أو األمة أو املرحلة
ضي إىل اهلالك وهي احلروب الطاحنة واهلرج املف: الحماَمل -٣

 .اجلماعي يف الشعوب
                                                           

 .هو ما حيصل من فساد أو إفساد يف منهجية الديانة:  اهلدم )1(
 .انتقاض الثوابت وزعزعة إميان الناس افّك الشيء املربم ويعين :  النقض)2(
 .أسباب الوقوع يف اهلالك املوجب للعقوبة من خالل األحداث املتقلبة:  مضالت الفنت)3(
 .ما أملح إليه الشارع من حصول خري وفتح وظهور دين وأمن واطمئنان:  البشارة)4(
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)٢٠(

  
 العالمات واألرشاط
 ًالواجب معرفتها إمجاال

 
الّدخان، والّدجال، واَملْهدي، وعيسى عليه السالم، ويأجوج 

 . مغرا، والنفخ يف الصورومأجوج، والّدابة، وطلوع الشمس من
: وقد ورد مثلها وزيادة عليها يف حديث حذيفة بن أسيد، قال
: أشرف علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من غرفة، فقال

فإا ال تقوم حىت  ((: نتذاكر الساعة، قال: ماذا تذكرون؟ قلنا
الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع : تكون قبلها عشر آيات

شمس من مغرا، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مرمي، ال
وثالثة خسوف خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف 
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)٢١(

جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خترج من أرض اليمن تطرد الناس 
 .)١()) إىل حمشرهم

  

                                                           
:  فقـال  أخرجه مسلم يف صحيحه ، قال جمد وحدثنا بن سفيان مرة أخـرى ،             )  1(

 .سفيان ال أدري بأيها بدأ
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)٢٢(

 : تفصيل دراسة األرشاط
ö≅yγsù tβρ﴿: قال تعاىل  ãÝàΖ tƒ ωÎ) sπ tã$ ¡¡9$# βr& ΝåκuÏ? ù's? Zπ tGøót/ ( ô‰ s) sù 

u™ !% y` $yγèÛ# u õ°r&﴾)العالمة، : مجع شرط، والشرط لغة: واألشراط )١
مطابقة الظاهرة ملا جاء على ( وحقيقته يف العلم بعالمات الساعة 

وتنقسم دراسة ) لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
 :  أقساماألشراط إىل
 وأ اجلماعات وأألفراد بصفات اأشراط مبينة  -١

 .)٢(الفئات

                                                           
 .١٨: سورة حممد ) 1(
ل َبإذا مسعتم بناس يأتون من ِق((كحديث حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ) 2(

ذكره يف البخاري يف  ))هم فقد أضلتكم الساعةزييعجب الناس من أولو دهاء املشرق 
  .١٣٧بن نعيم صـ الالفنتويف ) ٥٣، ٣/٥٢(التاريخ الكبري 

سلوين فو اهللا ال تسألوين عن فئة خرجت تقاتل فئة أو ((: وعن علي رضي اهللا عنه، قال
اهـ رواه . ))دي فئة إّال أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها ما بينكم وبني قيام الساعة

 . ٢٠ص) الفنت(أبونعيم يف 
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)٢٣(

 ملا حيصل من حتوالت يف احلكم أو أشراط مبنية  -٢
 .)١(العلم أو العالقات والّسلوك

  .)١(أشراط مبينة لألماكن واملواقع  -٣

                                                                                                                             
 قول الربية يقرأون يظهر أقوام ُحدثا األسنان ُسفهاء األحالم يقولون من خري((: وكحديث

) ١/٤٢٩(ومسلم ) فتح٩/١٢٢( البخاري ))اخل... القرآن ال جياوز حناجرهم أو تراقيهم
 .من حديث سويد بن غفلة عن علي كرم اهللا وجهه

بني الساعة فنت كقطع الليل املظلم ميسي ((:  كقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم )1(
وميسي كافرًا يبيع أحدهم دينه بعرٍض من الرجل مؤمنًا ويصبح كافرًا، ويصبح مؤمنًا 

) ٣/٣٣٠(والترمذي ) ١/٦١(وأخرجه مسلم . ١ج / ١٤اهـ الفنت ص ))الدنيا قليل
 . من حديث العالء بن عبدالرمحن) ٥٢٣، ٢/٣٠٤(وأمحد يف املسند 

يقوم ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : وعن أم سلمة رضي اهللا عنها، قالت
ة تعرفون عنهم وتنكرون فمن أنكر فقد جنا ومن كره فقد سلم؛ ولكن من عليكم أئم

مسلم . ))أما ما صلوا بصالة فال((: أفال نقاتلهم، قال:  قيل يا رسول اهللا ،رضي وتابع 
 .، ٢ج/٩٥ويف الفنت ص) ٦/٢٩٥(وأمحد ) ٢/١٣٧(

لفتنة لعلك تبقى حىت تدرك ا: قال يل عمر رضي اهللا عنه: وعن سويد بن غفلة، قال
فامسع واطع، وإن كان عليك عبد حبشي إن ضربك فاصرب أو حرمك أو ظلمك 

 ))مسعًا وطاعة دمي دون ديين: فاصرب، وإن أرادك على أمر ينقصك يف دينك فقل 
 . ٢ج / ٩٧اهـ إسناده حسن أخرجه اآلجري يف الشريعة، ويف الفنت ص.
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)٢٤(

 
 
 .)٢(أشراط مبينة ملستجدات العلوم  -٤
 .)٣(أشراط مبينة لظواهر كونّية  -٥
 .)٤(استتباع األمم األخرى مبينة أشراط  -٦

                                                                                                                             
عر، وُتَفتُّ  الشَّ الشام شقَّمي ويشّق األدَكْرعرك َع العراق َيّنوشكلُي(( :، قالعن كعب) 1(

زل األمر  . بسند صحيح١٢٦أخرجه نعيم بن محاد يف الفنت ص. ))مصرفت البَعره فعندها يـن
َصنََّف يف هذا الفن الشيخ أمحد بن الصديق الغماري كتابًا مساه مطابقة ) 2(

ا شرار سيأيت على الناس زمان تظهر معادن حيضره((:  منها .االختراعات العصرية
 .، وأبو يعلي ورجاله ثقات)٥/٤٣٠(أخرجه أمحد يف مسنده . ))الناس

إذا بلغ العباسي خراسان طلع باملشرق القرن ذو الشقاء وكان أول ما طلع (( :كحديث) 3(
الك قوم نوح حني أغرقهم اهللا، وطلع يف زمان إبراهيم حني ألقوه يف النار، وحني أهلك اهللا 

 .نعيم بن محاد، الفنت/ ١٤٨صـ . ))اخل... تل حيىي بن زكريافرعون ومن معه، وحني ُق
يغزو جيٌش املدينة حىت إذا كانوا ببيدا من الطريق ُيخسُف بأوهلم ((: وحديث
   ))تكون عالمة يف صفر ويبدأ جنم له ذناب(( :وحديث. ١٩٨ الفنت ص))اخل..وآخرهم

 .الفنت عن نعيم بن محاد / ١٤٨صـ 
لتتبعن َسَنن من كان قبلكم شربًا بشربًا ((: عليه وآله وسلم يف قوله صلى اهللا )4(

: اليهود والنصارى، قال: قالوا . وذراعًا بذراع حىت لو دخلوا ُجحر َضبٍّ لدخلتموه
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)٢٥(

                                                                                                                             
من طرق ) ٣/٨٤(وأمحد ) ٢/٤٦٢(ومسلم ) فتح٦/٦١٣(أخرجًه البخاري  ))!فمن؟

 .عن زيد بن أسلم عن عطار بن يسار عن أيب سعيد اخلدري
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)٢٦(

َتفصيل درا َسة الفتنِ ِ : 
مجع فتنة، والِفْتَنة يف الدِّين امليل عنه، واالفِتَتان الوقوع يف          : الِفَتن

 فهـو َمْفُتـون،     -الفتنة، وفالن أصابته فتنة فذهب عقله أو ماله         
اللـص  : اإلحراق َفَتَن الصائغ الذهب والفضة، والَفّتـان      : والِفْنت

الدرهم، ومنكـر   الدينار و : واملضل عن احلق والشيطان، والفتَّانان    
مصدر مبعىن االبـتالء والـضالل واإلمث والكفـر         : والِفْتَنةونكري،  

والفضيحة والعذاب واملرض واجلنون واحملنة والعربة واملال واألوالد،        
yϑ̄Ρ$!﴿: ومنه قوله تعاىل   r& öΝ à6 ä9≡ uθøΒ r& öΝ ä. ß‰≈ s9 ÷ρ r& uρ ×π uΖ ÷GÏù ﴾)والِفْتَنـة ،  )١ :

 اهـ. )٢(ينهم يف القتالاختالف الناس يف اآلراء وما يقع ب
وقد تكون بعض الفتنة ابتالًء حممودًا إذا صرب العبد عليها كفتنة 

وأما االبتالء املستعاذ منه ما مسي ُمبضالت .. املال واألهل والولد
وهي اليت تسلب الدِّين واُخللق وتوقع املتلبس يف اإلمث .. الفنت

 ..واُجلنوح والذم

                                                           
 .٢٨:  األنفال)1(
 .٦٧٦حميط احمليط ص )2(
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)٢٧(

 
 :أقسامتنقسم دراسة الفنت إىل و
 : فتن معينة بالرمز  −١

احللس ما يبسط حتت الثياب من احلر أو الربد، : كفتنة األحالس
وهو أيضًا الكساء على ظهر البعري حتت القتب، واملقصود بفتنة 
األحالس مرحلة حيصل فيها عمل مبطن ضد اإلسالم واملسلمني، 
وقد حددها بعضهم مبرحلة املؤامرة على تركة الرجل املريض كما 

 .)١(ت ُتسمى قبيل سقوط قرار اخلالفة يف الدولة العثمانيةكان
 وهي فتنة السر اليت عمل فيها الكفار املعاهدات :  فتنة السّراء

اإلسالمية للدولة سرًا مع بعض احلكام للتخلص من قرار اخلالفة 
 . العثمانية

                                                           
تعريف أطلقه املستعمرون على خريطـة العـامل        : ( املقصود بتركة الرجل املريض    )1(

..) العريب واإلسالمي اليت كانت حتت ظل وحكم الدولة العثمانية يف آخـر مراحلـها            
 .ويقصدون بذلك نزع هذه التركة لتقسيمها كما حصل ذلك فيما بعد
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)٢٨(

 وهي مرحلة االستعمار وتقسيم تركة الرجل :َهيماء فتنة الدُّ
 حىت عصرنا الها من الفنت واالنقالبات واحلروباملريض وما ت

  .الراهن
 .والدُّهيماء تصغري للدمهاء ، وهم عوام الناس وغاغائيتهم

وهي ما يعرب عنه يف عصرنا :  الفتنة الرابعة الصّماء العمياء
، وهي اليت )١( العاملني العريب واإلسالميىبالعوملة وامتداد تأثريها عل
 . وآله وسلم يؤول أمر األمة فيها إىل الكافرقال فيها صلى اهللا عليه

 : بأسامء أصحاهبا ّتعينت فتن   −٢

فتنة ابن صّياد، فتنة اخلوارج، فتنة بين أمية، فتنة الزنج، فتنة 
 .نة الّدجال فتنة القراء، فتالقرامطة،

 :بأحداث تارخيية ّتعينت فتن   −٣

ــر   ــل عمـــــ ــة مقتـــــ  ،)١(فتنـــــ
 

                                                           
، ١٧٤–١٦٩هذه املعلومات عن الفنت املذكورة يف التَّليد والطَّارف صراجع بسط  )1(

 واهللا اعلم. وهذا التقسيم من استقراء املؤلف لألحاديث والتحوالت فيها
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)٢٩(

، فتنة مقتـل    )٣( على اإلمام علي   ، فتنة اخلروج  )٢( فتنة مقتل عثمان  
 ، فتنــة كــربالء ومقتــل احلــسني   )٤(ابــن الــزبري 

 . وغريها،)١( رضي اهللا عنه

                                                                                                                             
 وفيها روى البخاري أن عمر رضي اهللا عنه سأل حذيفة رضي اهللا عنه، عن الفتنة )1(

س عليك منها إن بينك وبينها بابًا اليت متوج كموج البحر، فقال يا أمري املؤمنني ال بأ
ذاك أحرى أن ال ُيغلق، وفيه : ، قال)ال بل كسر: (، قال)بفتح أو بكسر: (مغلقًا، قال

 .أن الباب عمر رضي اهللا عنه
وعثمان رضي اهللا عنه حمصور مبكة عام عمرة :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال)2(

عليكم : قلنا مرنا يا رسول اهللا، قال: الأا ستكون فتنة واختالف وفتنة، ق((القضاء 
 رواه احلاكم  ))باألمري وأصحابه وأشار إىل عثمان

إن األمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على مليت وتقتل على سنيت من أحبك (( )3(
  ))-يعين حليته من رأسه-أحبين ومن أبغضك أبغضين وإن هذه ستخضب من هذا 

 .ار قطين واخلطيب يف التاريخ عن علي عليه السالم والد)املستدرك(أخرجه احلاكم يف 
 فتنة ابن الزبري حيصة من حيصات الفنت ((:  وفيها يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه)4(
وعن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه أتاه رجالن يف فتنة ابن ). ٢ج/الفنت/١١٥(

اخلطاب صاحب رسول اهللا الزبري، فقاال أن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن 
ما مينعين أن اهللا حرم علّي دم أخي : صلى اهللا عليه وآله وسلم فما مينعك أن خترج قال 

﴾ فقد َقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِلّلِه﴿: أومل يقل اهللا تعاىل: املسلم، قاال
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)٣٠(

 
 : ّفتن عامة  −٤

 .ماكنوهي اليت مل حتدد هويتها بزمن حمدد وال بأمساء أو أ
 أو افتتان شعب من ،أو مرحلته.. كفتنة الرجل يف أهله أو ولده

 ..التحوالت املاديةالشعوب بوسائل احلضارة أو مظاهر 
 : فتن خاصة  −٥

 كفتنـة   .)٢(وهي اليت حدد وقوعها مبرحلة أو عصر أو حدث        
ُيوَشُك أن يكون    ((: املراحل يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم       

 َخُري َماِل اَملرِء َغنٌم َيتتبُع ِبها ُرؤوَس اِجلبال َهروَبًا بّدينِه مـن           

                                                                                                                             
م تريدون أن نقاتل حىت تكون فتنة ويكون قاتلنا حىت مل تكن فتنة، وكان الّدين هللا فأنت

 . بسند صحيح٢ ج١٠٧الفنت . ))الدِّين لغري اهللا
إن ابين يقتل بأرض ُيَقال هلا َكْرَبال فمن ((:  وفيها يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم)1(

 .٨/١٩٩اإلصابة  ))شهد ذلك فلينصره
 مث ،ة مخس فنت، فتنة عامةوضع اهللا يف هذه األم((: قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه) 2(

 مث فتنة خاصة مث جتيء السوداء املظلمة اليت يصري الناس فيها ، مث فتنة عامة،فتنة خاصة
 .٤٠صـالداين يب عمر أل اهـ أحاديث السنن  ..))كالبهائم
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)٣١(

 َما ِمن َعاٍم َيأِتي إالَّ والذي        ((: فتنة العصر، كقوله  و ،)١()) الِفنت
 
 .)٢()) وا ربَُّكمعدُه أّرَذُل ِمنُه َحَتى َتْلَقَب

لُكلِّ أمة ِفْتنٌة، وِفْتَنُة ُأّمِتي الدِّيناُر  ((:  كقولهالدنيا،أو فتنة 
   .)٣( )) والدِّْرَهم

                                                           
من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه ) ٢/٣٨٠( أخرجه مالك يف املوطأ )1(

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنمًا ((: ى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صل: قال
أخرجه من طريق مالك وأمحد  ))يتبع ا شغف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت

وأبو داود ) فتح١٣/٥٠(، ) فتح١/٩٤(والبخاري يف صحيحه ) ٣/٤٣،٧٥(يف املسند 
 . مجاعة من احلفاظوقد تابع مالكًا) سيوطي٨/١٣٢،١٢٤(والنسائي ) ٥/٢٢(
وأمحد يف املسند ) ٥/٣٣٣(والترمذي ) فتح١٣/٢٤( أخرجه البخاري يف صحيحه )2(
أتينا أنس بن مالك فشكونا : من طريق سفيان، عن الزبيد بن عدي، قال) ٣/١٣٢(

فإنه ال يأيت عليكم زمان إالَّ والذي بعده .. اصربوا: إليه ما يلقون من احلجاج، فقال
  .))قو ربكم، مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه وآله وسلمأشر منه حىت تل

والبخاري يف ) ٤/١٦٠(وأمحد يف مسنده ) ٣/٣٨٩( أخرجه الترمذي يف سننه )3(
عن هلب بن عياض، قال ) ٤/٣١٨(واحلاكم يف املستدرك ) ٧/٢٢٢(التاريخ الكبري 

 ))وفتنة أميت املالإن لكل أمة فتنة ((: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول
 .هذا حديث حسن صحيح غريب: قال الترمذي
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)٣٢(

ُمتبعًا، ودُّنيـا   إذا رأيَت ُشحًا ُمَطاعًا، وَهوًى      ((: السُّلوكوفتنة  
 ُكـّل ذي رأي برأيـه فعليـك ُخبويـَصِة           ة، وإعجابَ ُمؤثر

    .)١())َنْفِسك
 : فتنة النساء    −٦

قال رسول اهللا صلى اهللا :  قال،عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه
ن ال ِمَجّر على الرَِّض َأًةَنْتعدي ِف َبركُتا َتَم  ((: عليه وآله وسلم 

                                                           
) ٢/١٣٣(وابن ماجه ) ٤/٣٢٣(والترمذي ) ٥/٥٧،٥٨( أخرجه أبو داود يف سننه )1(

أتيت باثعلبة اخلشين، : واللفظ له من طريق عمرو بن جارية اللخمي عن أيب أمية الشعباين، قال
يا أيها الذين آمنوا عليكم ﴿:  آية؟ قلتآيُّ: كيف تصنع يف هذه اآلية ؟ قال: فقلت له

سألت عنها خبريًا سألت عنها رسول اهللا : ﴾، قالأنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم
بل اتتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حىت إذا رأيت شحًا ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال

 برأيه، ورأيت أمرًا ال َيدان لك به، مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي
فعليك خويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصرب فيهن مثل قبض على اجلمر للعامل فيهن مثل 

 .هذا حديث حسن غريب:  قال الترمذي))أجر مخسني رجًال يعلمون مبثل عمله
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)٣٣(

اتقوا الدنيا  (( :وعنه صلى اهللا عليه وآله وسلم .)١()) ساءالنِّ

 .))واتقوا النساء

٧−  فتنة اهلو : 
بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب هليعة، قال

 ُهُتَنْتانت ِفوى َك اَهلوى فمن اتبَعع اَهل َمُلرَس ُتنُةْتالِف ((:  قال،وسلم
 .)٢()) وداءَس

 :فتنة مرتبطة باملال والعلم  −٨ 

ذ رضي اهللا عنه عن رسول اهللا قال معا: عن أيب عكرمة، قال 
ال، يها اَملر ِفكُث َينٌةْتون ِفُكَتها َسنَِّإ ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم

 املؤمن واملنافق واملرأة والرجل قرأُه فيها القرآن حىت َيُحَتْفوُي

                                                           
) ٤/١٦٢(والترمذي ) ٢/٤٨٧(ومسلم ) فتح٩/١٧١( رواه البخاري يف صحيحه )1(

من طرق عن سليمان التيمي، ) ٥/٢٠٠(وأمحد يف املسند ) ٢/١٣٢٥( ماجه وابن
 .مسعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما 

: بلفظ) ٧/٣٠٨( ذكره احلافظ نور الدين اهليثمي رمحه اهللا تعاىل يف جممع الزوائد )2(
ته سوداء ومن اتبع الصرب إن الفتنة ترسل ويرسل معها اهلوى فمن اتبع اهلوى كانت فتن((

 . رواه الطرباين))كانت فتنته بيضاء



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)٣٤(

ى َر القرآن، فما َأرأُتقد َق: والصغري والكبري، حىت يقول الرجل
ليهم عالنية فيقرؤه عالنية فال يتبعه اس يتبعوين أفال أقرؤه عالنَّ

ي ِنْبيتبعوين، فَي) فال أراهم ( النية  َعُهرأُتقد َق: أحد، فيقول 
حديثًا : يف بيته ويبتدع قوًال، أو قال: سجدًا يف داره، أو قالَم

ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وقوله صلى اهللا . )١()) تدع ضاللةما ابإّندع ِفَتم ومن اْباُكوسلم فإِي

 يأيت على الناس زمان ُيقبض العلم ويكثر ((: عليه وآله وسلم
  .)٢())اجلهل 

                                                           
، والبيهقي يف السنن الكربى )٥/١٨٦،١٨٧(أخرجه أبو داود يف سننه   )1(
 .٣٩صـ   الداين– يف الفنت ةالسنن الواردمن طريق الزهري، ويف ) ١٠/٣٥٥(
من ) ٣/١٧٦(وأمحد يف املسند ) ٢/٤٦٣(ومسلم ) ١/٢٣٦( اخرجه البخاري )2(

ألحدثكم حديثًا ال حيدثكم أحد من بعدي، : طريق شعبة عن قتادة عن أنس، قال
من أشراط الساعة أن يقل العلم، ((: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

ويظهر اجلهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال حىت يكون خلمسني امرأة 
يرفع العلم، ويظهر اجلهل، وال تعارض فإنه ((: أمحد  ويف رواية مسلم و،))القيم الواحد

وأطلقت القلة وأريد ا العدم . ))حيتمل أن يكون املراد بقلته أول العالمة وبرفعه آخرها
 .كما يطلق العدم ويراد به القلة
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)٣٥(

 :املرتبطة بالقلوب  فتنال  −٩ 

ض الفتنُة على رتع ((: عن أيب عمار عن حذيفة بن اليمان، قال
 لٍب َق بيضاء، وأّيكتٌة فيه َنكتْتها َنرَه َكلٍب َقأّيوب َفُلالُق
 أم ُهُتاَب أن يعلم أَصوداء، فمن أحبَّ َسكتٌة فيه َنكتْتها َنّر ِبأس

يئًا رى َشرامًا، أو َي َحراُهالًال كان َيرى شيئًا َحال؟ فلينظر هل َي
 .  )١()) الًال َحراُهرامًا كان َيَح
 : وموت القلبفتنة اهلرج    −١٠ 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال
ي أِتى َيَتنيا َح الدُّذهُبوالذي نفسي بيده ال َت ((: ليه وآله وسلم ع
، تل ُقيَمول ِفقُت وال اَمل،تل َقيَم ِفاتُلدري الَق ال َيوٌماس َيلى النََّع

 وُلُتْق واَملاتُل الَقُجْراَهل : قال؟فقيل يا رسول اهللا كيف يكون ذلك
 .)٢()) اري النَِّف

                                                           
 .من طريق ربعي، عن حذيفة) ٥/٣٨٦(وأمحد يف مسنده ) ١/٧٢(أخرجه مسلم  )1(
 .٣٧صـ  السنن الواردة يف الفنتو) ٢/٥٦١ (أخرجه مسلم يف صحيحه )2(
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)٣٦(

يؤيد ذلك ما رواه    ) تل والكذب   الق(  واهلرج يف بعض معانيه     
قال رسول  : سى األشعري رضي اهللا عنهما، قال     احلسن عن أيب مو   

: ، قالوا ًاَجْراعة هلَ  السَّ دّي بني يَ  إّن ((: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم     
تل أكثر  ق:  اهللا   قالوا يا رسول  ))  القتل والكذب  ((: وما اهلرج؟ قال  

إنه ليس تقتلكم الكفار ولكـن       ((: ؟ قال مما يقتل اآلن من الكفار    
 .)١())..يقتل الرجل جده وأخاه وابن عمه

                                                           
عن األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٤/٣٩١،٣٩٢( أخرجه أمحد يف املسند )1(

أكثر : القتل، قالوا: وما اهلرج؟ قال : إن بني يدي الساعة اهلرج، قالوا((: وآله وسلم، قال
ليس بقتلكم املشركني؛ ولكن إنه : مما نقتل إنا نقتل كل عام أكثر من سبعني ألفًا، قال

إنه لتنـزع عقول أهل ذلك الزمان : ومعنا عقولنا يومئذ، قال: قتل بعضكم بعضًا، قالوا
، قال عفان ))وخيلف له هباء من الناس حيسب أكثرهم أم على شيء وليسوا على شيء

والذي :  قال أبو موسى– يف حديثه –وروا راوي احلديث عن محاد بن سلمة، عن علي 
فسي بيده ما أجد يل ولكم منها خمرجًا إن أدركتين وإياكم إال أن خنرج منها كما دخلنا ن

فيها مل نصب منها دمًا وال ماًال، ويف مسند علي بن زيد بن جدعان وليس باحلجة لكن 
عن ) ٢/١٣٠٩(وابن ماجه يف سننه ) ٤/٤٠٦(مل يتفرد به فقد أخرجه أمحد يف املسند 

: إن بني يدي الساعة هلرجًا، قال:  صلى اهللا عليه وآله وسلم أبو موسى قال رسول اهللا
إنه ليس : قلت يا رسول اهللا ما اهلرج ؟ قال الكذب والقتل، قالوا أكثر مما نقتل اآلن، قال
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)٣٧(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن احلسن رضي اهللا عنه، قال
 فيها موُتنت َي الِفمُةَحْلدي الساعة َمكون بني َيَت ((: وآله وسلم

  .)١()) ُهُنَد َبموُت الرجل كما َيلُبَق
 :فتنة احلركة واملشاركة   −١١

ل النيب صلى اهللا عليه وآله قا: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال
ان فيها َظْقان، والَيَظْق من الَيٌرييها َخ ِفائُمالَن ٌةَنْتكون ِفَت ((: وسلم
 أو ًأَجْل َمَدَجمن َو، َفياِع من السٌَّري فيها َخائُمائم، والَق من الَقٌريَخ
 .اهـ)٢()) ليتسعذعاذًا َفَم

 
 
 :رك األعامل وبيع الدين بالدنيافتنة ت   −١٢ 

                                                                                                                             
بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضًا حىت يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه 

 .احلديث وإسناده صحيح ))ويقتل ابن عمه
السنن الواردة يف ويف . من طريق علي بن زيد) ٣/٤٥٣(أخرجه أمحد يف املسند  )1(

 .٣٦ ص–الفنت 
 ) . ٢/٥٥٠( أخرجه مسلم يف صحيحه )2(
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)٣٨(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال
 ُحِبْصم، ُيظِل اُمل الليِلتنًا كقطِع ِفاألعماِل َبواادرَب ((: وآله وسلم

 بيُعصبح كافرًا َيمسي مؤمنًا وُيافرًا، وُيي َكِسْمنًا وَيؤِم ُمالرجُل
 .)١()) يان من الدُّعرٍض َبينُهدِّ

 قطِع َكٌنَتاعة ِف السَّدّيكون بني َيَت (( :عن أنس رضي اهللا عنه
مسي مؤمنًا افرًا، وُيمسي َكنًا وُيؤِم ُم الرجُلصبُحالليل املظلم ُي

 .)٢( )) نياعرٍض من الدُّ َبينهُم دِّواٌمْق َأيُعِب كافرًا َيصبُحوُي
 : الشهوات فتنة الضاللة بعد املعرفة وطغيان  − ١٣ 

عرفة، عد اَمل َباللُةالَض: ثالثة  على أميتاُفَخا َأ َموُفْخَأ ((
 .اهـ)٣( )) رج البطن والَفهوُةنت، وَش الِفالِتّضوُم

                                                           
وأمحد يف املسند ) ٣/٣٣٠(والترمذي يف السنن ) ١/٦١( أخرجه مسلم )1(
 . ٢٥٧ / الفنت الداينو) ٣٠ج/٢(
من حديث سنان بن سعد عن ) ٤٣٩-٤/٤٣٨( أخرجه احلاكم يف املستدرك )2(

 .أنس، وسنده حسن
من كنـز العمال إىل الديلمي يف ) ١/٤٥(وعزاه املتقي اهلندي .  ٥٨صـ  / الفنت )3(

عن أيب برزة، عن النيب صلى اهللا ): ١/١٣٩(مسند الفردوس عن أنس ويف جممع الزوائد 
فروجكم ومضالت إمنا أخشى عليكم شهوات الفي يف بطونكم و((: عليه وآله وسلم، قال
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)٣٩(

 : واملامتفتنة املحيا   −١٤ 

ين هم ِإاللَّ ((: ، يقول صلى اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا
مات، ا واَملَيْحة اَملَنْتار، وِف النَّذاِب، وَعِرْب الَقذاِب من َعَك ِبوُذُعَأ
  .)١()) الَج الدَّسيِخة اَملَنْتوِف

كل ما يتعرض له املسلم يف حياته من : بفتنة احملياواملقصود 
الفنت يف املال واألهل والولد وما يعرض على القلب من الفنت 

 –والعياذ باهللا–املضلة اليت ترتكس فيها األمم وتنتكس فيها القلوب 
 ..الدجال فسيأيت التفصيل عنها الحقًاوأما فتنة املسيخ 

 -والعياذ باهللا -وأما فتنة املمات فسلب اإلميان عند االحتضار 
الدرداء كان إذا جاءه موت للرجل على احلالة أبا كما روي أن 

                                                                                                                             
وقد روى له . رواه أمحد والرباز والطرباين يف الثالثة ورجاله رجال الصحيح ))اهلوى

البخاري وأصحاب السنن، وروى احلكيم الترمذي يف نوادره عن أفلح موىل رسول اهللا 
ضاللة األهواء وإتباع : أخوف ما أخاف على أميت ثالثة((: صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

 .ورواه ابن شاهني، فسمى الثالثة الغفلة بعد املعرفة ))يف البطن والفرج والعجبالشهوات 
عن طريق هشام، حدثنا حيىي، ) ١/٢٣٧(ومسلم ) فتح٣/٣٠٨ (أخرجه البخاري ) ١(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنها، قال
 .وسلم يدعو فذكره
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)٤٠(

إذا أتاك :  فقالت له أم الدرداء ،ليتين بدله هنيئًا له يا: الصاحلة قال
 أتدرين أن الرجل يصبح : فقال،ليتين بدله موت الرجل قلت يا
يسلب إميانه وهو ال : وكيف؟ فقال:  فقالت،مؤمنًا وميسي كافرًا

 . )١(يشعر خالفًا هلذا املوت أغبط من هذا يف الصوم والصالة
 : فتنة العقول −  ١٥ 

 ُعـَزْنوا َيُنِتبياء ُفان فيهم أَنو َكة َلَنْتومًا بِفذف َق إذا َق اَهللاإنَّ ((
 ذي ّلن ُك، وَمُهأّيأي َر ذي َرّل، ومن ُكُهقَلَعقٍل  ذي َعّلمن ُك

خذ  إليهم ما َأدَّون يف ذلك، فإذا َروُجُمهم َيدَع َيمَُّث ،هَمْههٍم َفَف
إذا (( : ويف رواية. )) مُهاَتا َفلى َمالوم َع والَتِفُهلَّوا يف التَُّعَقمنهم َو

 .)٢()) وبُلكست الُق وُنوِلُق بالُعَجِرنت ُع الِفقعْتَو
 
 
 
 

                                                           
 .١ج، ٩٩ السنن ص)1(
  ٦٠صـ،  أثر مقطوع-السنن يف الفنت للداين  )2(
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)٤١(

 :فتنة املرشق  − ١٦ 

استند النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن ابن عمر، قال .١
نا من اُهة َهَنْت الِفنا إّناُهة َهَنْتإن الِف ((: إىل حجرة عائشة، فقال

 .)١()) انيَط الشَُّنْر َقطلُع َييُثَح
له وسلم عن ابن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ .٢

 يُثنا من َحاُهة َهَنْتن الِفإال َأ ((: يقولوهو مستقبل املشرق، 
 .)٢()) يطان الشَُّنْر َقطلُعَي

عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  .٣
يطان،  الشَُّنْر َقطلُعنا َياُهن َهِم ((: استقبل مطلع الشمس، فقال

 .)٣()) دادون وغلظ القلبفنت وال والِفالزُلنا الَزاُهن َهِم
ن ِم - بيده حنو املشرقأوأوم- اَناُهجيء من َهَت َةَنْتِف الإنَّ((  .٤
، عٍضاب َبَقم ِر بعضُكُبِرْضم َيُتْن وَأ،يطان الشَُّنْر َقُعَلْط َييُثَح

                                                           
) ٢/٥٥٨(ومسلم يف صحيحه ) فتح١٣/٥٦( أخرجه البخاري يف صحيحه )1(
 .٢٤٥ /يب عمر الداين ألالفنت و
 ).١٣/٥٧( يف صحيحه رواه البخاري )2(
 . رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه)3(
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)٤٢(

، فقال اهللا عّز طًأ َخوَنُعْر ِف من آِلتَلذي َقوسى الَّ ُمَلَتما َقوإّن

 .)١())﴾...Mù=tGs%uρ $T¡øtΡ y7≈uΖøŠ¤fuΖsù z⎯ÏΒ ÉdΟtóø9$# y7≈̈ΨtGsùuρ $ZΡθçFèù|﴿ :وجل

ا َنارك َلهم َب اللَّ،اَناِمي َشا ِفَن َلارْكهم َباللَّ ((عن ابن عمر  .٥
، اللهم اللهم بارك لنا يف شامنا: قال) يف جندنا : قالوا( ، اَنِنَمي َيِف

ا فأظنه قال يف َنِدْجويف َن:  قالوا يا رسول اهللا ،بارك لنا يف ميننا
:  قلت.)٢()) يطان الشَُّنْر َقُعَلْطها َين وِبْت والِفُلالِزالثالثة هناك الَز

ولعله ) القرن ( مرور مئة عام وهو ) قرن الشيطان ( ومن معاين 
يشري إىل ما يقع يف قرن من الزمان من التحوالت والتغريات اليت 

 ..ختدم الشيطان وأعوانه يف األمة
 
 
 

                                                           
من حديث ) ٢/٥٦٠( رواه مسلم يف صحيحه :ث واحلدي .٤٠: سورة طـه ) 1(

 .٢٤٩ / الفنت للداين ويف .ابن عمر رضي اهللا عنهما
والترمذي يف سننه ) فتح١٣/٥٧ فتح، ٢/٦٦٢(أخرجه البخاري يف صحيحه  )2(
كلهم من طريق ابن عوان، عن مانع، عن ابن ) ٢/١١٨(وأمحد يف املسند ) ٥/٣٨٩(

  .٢٥١، صـ ايندالفنت للويف  .سلم عمر عن النيب صلى اهللا عليه وآله و
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)٤٣(

 :فتنة الكالم   −١٧ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : لعن حممد بن الوليد القرشي، قا
  .)١()) رُطْق َيٌم َدِةَنْت يف الِفالُمالَك (( :وآله وسلم

    :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن طاووس قال
  .)٢()) يف الَسِعْقن َو ِمشدُّيها َأ ِف اللساِنُعْق َوٌةَنْتون ِفُكَت ((

 .)3()) ليست باليدسان ولإمنا الفتنة بال (( :قال ابن عباس
بني يدي  ((: حدثنا أبو موسى أن نيب اهللا عليه السالم، قال

ما أعلم  ((:  مث قال أبو موسى–وذكر الفتنة– الساعة اهلرج
املخرج يل ولكم منها فيما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

                                                           
  ٩٦صـ أثر مقطوع، ،السنن يف الفنت للداين  )1(
عن عبداهللا بن عمرو، ) ٢/٢١١(وأمحد يف املسند ) ٢/١٣١٢( أخرجه ابن ماجة ) 2(

تكون فتنة تستقطف العرب قتالها يف ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: قال
. والترمذي) ٥/٢١(رواه أبو داود يف السنن  ))وقع السيفالنار، اللسان فيها أشد من 
عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ) ٥/٢١(واخرج أبو داود يف سننه 

ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشر ما هلا استشرف له وأشرها ((: وسلم، قال
 . .٩٦صـ  السنن يف الفنت للداين،ويف  ))اللسان فيها كوقوع السيف

 .٩٧صـ  السنن،) 3(
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)٤٤(

ما : ، قال احلسن أن خنرج منها كيوم دخلنا فيهاوآله وسلم إالَّ
 السالمة، فسلمت قلوم وأيديهم يوم دخلوا فيها إالَّاخلروج ك
 .)١ ()) وألسنتهم

 سنني سَع ِتِةَنْت يف الِفريٌح ُشبَث َل((: ، قالون بن مهرانوعن ميم
لعل شرحيًا مل يشارك يف الفتنة :  وال يستخرب  قال الشارح ُرِبْخال ُي

 .)٢())عمًال وقوًال
 :ة املضلنيفتنة السيف الذي ال يرفع واألئم  − ١٨ 

 إذا ما وقع ،من أخوف ما أخاف على أميت أئمة مضلون ((
 .)٣()) السيف مل يرفع إىل يوم القيامة

                                                           
  تقدم خترجيه .٩٧صـ ، السنن )1(
 ٩٨، صـ السنن يف الفنت )2(
) ١/٤٢( اخرجه أمحد يف املسند .ايندالفنت لل / ٢٧١عن شداد بن أوس، صـ) 3(

من طريق صفوان بن عمرو، حدثين زهري بن سامل أن عمري بن سعيد األنصاري كان 
يعين لكعب إين أسألك عن أمر فال : فذكر احلديث، قال عمر) محص(واله عمر 
ما أخوف شيء ختافه على أمة حممد : واهللا ال اكتمك شيئًا أعلمه ، قال : تكتمين، قال

صدقت قد أسر ذلك إّيل : أئمة مضلني، قال عمر : صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال 
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)٤٥(

 وإذا ما ،إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني ((: وعن ثوبان
  .)١( )) وقع يف أميت السيف مل يرفع عنها إىل يوم القيامة

لى أميت  ما أختوف ع أشّدليَس ((:عن عبدالرمحن بن زياد
 ما أتقي عليهم األئمة جال؛ ولكن أشدَّيطان وال الدَّالّش

 .)٢())املضلني

                                                                                                                             
مع ، قال احلافظ اهليثمي يف ا))واعلمنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 .رواه أمحد ورجاله ثقات) ٥/٢٤٢(
وأمحد يف ) ٣/٣١٩(والترمذي ) ٥/١٤( أخرجه أبو داود يف سننه واللفظ له )1(

أن ثوبان حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، يقول ) ٥/١٧٨(املسند 
ميت مل إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني وإذا وضع السيف يف أ((: فذكره إىل أن قال

عهد إلينا رسول اهللا : قال ) ٦/٤٤١(ورواه أمحد يف املسند  )) يرفع عنها إىل يوم القيامة
واخرج   ))أن أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلني((: صلى اهللا عليه وآله وسلم

من طريق أيب قربة عن أيب األشعث الصفاين عن أيب أمساء ) ٤/١٣٢(أمحد يف املسند 
إين ال أخاف على أميت إال أئمة ((:  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: قال 

 .))املضلني وإذا وضع السيف يف أميت ال يرفع عنهم إىل يوم القيامة
 ألن األئمة املضلني يغريون املبادئ ويباشرون .٢٧٣صـ،  عمر الداينأليبالفنت ) 2(

أي أم أكثر خطرًا يف .. امناذج التحول والتغري يف العقول واألذهان مبباشرم هل
 اهـ.. مباشرة االحنراف من الشيطان والدجال، ومها وجهان لعملة واحدة 



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)٤٦(

قال رسول اهللا صلى اهللا     : ، قالت وعن أم سلمة رضي اهللا عنها     
يقوم عليكم أئمة تعرفون عنهم وتنكرون فمن        (( :عليه وآله وسلم  

 قيـل   ، وتابع يأنكر فقد جنا ومن كره فقد سلم ؛ ولكن من رض          
وا الصالة  أما ما صلَّ  :  قال   ،أفال نقتلهم أو نقاتلهم   : يا رسول اهللا  

واألئمة هـم رؤوس اجلماعـات والفئـات ومهندسـو          . )1())فال
 واهللا اعلم.. السياسات املنحرفة من تاريخ التحوالت

 :فتنة الوالء   − ١٩

تكون أعمال من رضيها ممن غاب عنها فهو  (( :قال ابن مسعود
 .)٢())دها فهو كمن غاب عنهاكمن شهدها، ومن كرهها ممن شه

                                                           
والترمذي ) ٥/٢٥٣(وأبو داود يف السنن ) ٢/١٣٧( أخرجه مسلم يف صحيحه )1(
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أم سلمة، قالت) ٦/٢٩٥(وأمحد يف املسند ) ٣/٣٦١(

سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برى ومن كره فقد سلم؛ إنه ((: وآله وسلم 
. ))ال ما صلوا لكم اخلمس: أفال نقاتلهم، قال: ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول اهللا 

 .٩٥أليب نعيم صـ /  الفنت ويف
من حديث العربس بن عمرية عن النيب صلى اهللا ) ٥/٥٩( أخرجه سنن أيب داود )2(

إذا كملت اخلطيئة يف األرض كان من شهدها كرهها، قال مرة : سلم، قالعليه وآله و
 وإسناده ))كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها وأصاا كان كمن شهدها فأنكرها ((
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)٤٧(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :  قال،عن أيب هريرة
من أصاب دينارًا أو درمهًا يف فتنة طبع اهللا على قلبه  ((: وسلم

 .)١()) بطابع النفاق حىت يؤديه
 :       فتنة املسيخ الدجال−٢٠

خطبنا رسول اهللا صلى : ، قالعن أمامة الباهلي رضي اهللا عنه
ن الدجال اهللا عليه وآله وسلم فكان أكثر خطبته ما حيّدث ع

ها الناس إا مل تكن فتنة يف يا أيُّ ((: حيذرناه، وكان من قوله
 وإن اهللا تعاىل مل يبعث نبيًا إّال ،األرض أعظم من فتنة الدجال

 وهو خارج فيكم ،حذر أمته وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم

                                                                                                                             
وابن أيب الدنيا ) ٧/٢٦٨٦(وابن عدي يف الكامل ) ٧/٢٦٦(وروى البيهقي . حسن

من ((: عليه وآله وسلم، قالمن حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا 
ويف سنده  حضر معصية فكرها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فكأا حضرها 

 .١٠١صـ  السنن،ويف . ضعف لكن يشهد له الذي قبله
 وذكره احلافظ ابن حجر العسقالين يف لسان امليزان  .١٠٢صـ  السنن، يف )1(
ن غري ابن عدي يف الكامل من تبعًا للحافظ الذهيب يف ميزان االعتدال م) ٥/٢٨٣(

طريق هشام األزرق، حدثنا بقية، حدثين حممد هو القشريي، عن األعمش، عن زادان، 
 . عن أيب هريرة مرفوعًا به
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)٤٨(

نا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن خيرج ال حمالة فإن خيرج وأ
بعدي فكل امرئ حجيج نفسه واهللا خليفي على كل مسلم فمن 

 .)١()) ل يف وجهه وليقرأ بفواتح سورة الكهفتفلقيه فلي
 :فتنة املراحل وتقلبات األزمنة   − ٢١ 

 والذي نة إالَّ وال َسهٍر وال َشيلٍة وال َلوٍمن َيا ِمَم ((: عن أنس، قال
 .)٢( ))  منه، مسعت ذلك من نبيكم صلى اهللا عليه وآله وسلمقبله خري

 والذي بعده  إالِّاٌمي عليكم َعأِتال َي ((عن عبداهللا بن مسعود 
ر من عام؛ ولكن َطْمام وال َأ من َعُبخَصامًا َأي َععِن منه ال َأرٌَّش

                                                           
 ).٢/١٣٥٩(أخرجه ابن ماجه يف سننه .  ٧ج / ٥٥ الفنت أليب نعيم ص)1(
مد بن القاسم ووقع يف رواية حم) ١٣/٢٥(قال احلافظ يف الفتح . ١١٥صـ ،   السنن )2(

األسدي، عن الثوري ومالك بن مفول ومسعر وأيب سنان الشيباين أربعتهم عن الزبري بن 
ال يأيت على الناس زمان أشر من الزمان الذي كان قبله مسعت ذلك من ((: عدي بلفظ

اخرج اإلمساعيل، وكذا أخرجه ابن منده من طريق  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
واخرج الطرباين يف املعجم الصغري من  ))إال وهو شر من الذي قبله((ل بلفظ مالك بن مفو

 .تفرد به مسلم عن شعبة: رواية مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الزبري بن عدي، قال
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)٤٩(

 يقيسون األمور  قوٌمحدُث مث َي،لماؤكمكم وَعياُر ِخهاُبَذ
 .)١()) مَلْثاإلسالم وُي برأيهم فيهدُم

يأيت على الناس زمان ينتقص فيه الصرب : وقال سفيان الثوري 
ه جَد إليه ما َيبثُّ َي واملعرفة، حىت ال جيد الرجل منوالعقل واحللم

 .  )٢()) أراه زماننا هذا ((: قال!! وأي زمان هو:  قيل له،مِّمن الَغ
                                                           

مسعت عبداهللا : عن زيد بن مهب، قال): فتح١٣/٢٦( أخرجه البخاري يف صحيحه )1(
وهو شر من اليوم الذي كان قبله حىت تقوم ال يأيت عليكم يوم إال : بن مسعود يقول

الساعة لست أعِن رخاًء من العيش يصيبه وال ماًال يغيده ولكن ال يأيت عليكم يوم إال وهو 
أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فال يأمرون باملعروف 

إسحاق عن أيب األحوص، عن ومن طريق أيب  وال ينهون عن املنكر فعند ذلك يهلكون 
ليس ذلك أعين وإمنا ((: ، فقال))فأصابتنا سنة خصب((: قال  ))شر منه((: ابن مسعود إىل قوله
ال يأيت عليكم زمان إال ((: ويف طريق الشعب عن مسروق عنه، قال ))أعين ذهاب العلماء

 خريًا من عام؛ ولكن وهو شر مما كان قبله أمنا إين ال أعين أمريًا خريًا من أمري وال عامًا
ويف لفظ  ))علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفًا، وجييء قوم يعثون برأيهم

وما يف بكثرة األمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء مث حيدث قوم يفتون : عنه من هذا الوجه
 .لشعيب بلفظواخرج الدارمي األول من طابق ا يف األمور برأيهم فيثلموا اإلسالم ويهدمونه 

يشري إىل أن علماء كل عصر  ))أراه زماننا هذا((:  وقوله .١١٧صـ ،  السننيف)2(
ومرحلة يستشعرون حصول النقص بذهاب العلماء وقبضهم وظهور الفنت والتحوالت 

 .. اليت بني أيديهم فيعربون مبثل هذا القول
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)٥٠(

 
 
 

 :ود والنصارفتنة اإلتباع لألمم السابقة من اليه  − ٢٢ 

ربًا بشٍرب، وذراعًا م ِشُكِلْبذين من َقن الََّنلتتبعّن َس ((عن أيب هريرة 
 .)١( )) وهدخلتُم َلبِّ َضَرْحوا ُجُلَخو َدى َلَتاع َحاعًا بَببذراع، وَب

ذو ر من كان قبلكم َحَثلتتبعّن َأ ((:  قال،عن حذيفة بن اليمان
رى  ُعنتقَض ولَت،طأ بكمخ ال ختطئون طريقهم وال َي،النعل بالنعل
رى ىت ال َتشوع َحها اُخلِضْقل َن ويكون أّو،روة ُعروًةاإلسالم ُع

  .)٢())عًااِشَخ
                                                           

يف كتاب ) ١/٣٧(واحلاكم يف املستدرك ) ٢/١٣٢٢(أخرجه ابن ماجه يف سننه )1(
: اإلميان من طريق حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وقال

صحيح على شرط مسلم، واحلديث يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري 
 . ١٢٠صـ ، السنن وكذا يف .رضي اهللا عنه واحلديث له طرق متعددة

 ورمبا كان اجلمع بني ))ن الصالةأوهلّن نقضًا احلكم وآخره((: هناك حديث آخر) 2(
ين ، والنقض يف جانب الدِّ)احلكم(معىن احلديثني أن أول النقض يف جانب الدولة 

 .واهللا أعلم . )اخلشوع(
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)٥١(

قوة أثر االستحسانات اليت تدخل على : املراد به) واالستتباع ( 
، ادية وأفكاره اإلحلاديةاملسلمني من غزو الكفر ووسائله امل

قارب وجهات النظر بني ، لتشابه وتوالطائفيةوصراعاته احلزبية 
 وتالقح الثقافات وارتباط ،الفريقني من خالل وحدة الدراسات

املسلمني يف دراسام العليا ومناهجهم التعليمية الدنيا باالستشارات 
االستعمار واالستهتار الكافرة ومهندسي عملياا يف مراحل 

 عرب مث ينتقل) مواقع القرار ( ، وغالب ما يكون هذا يف واالستثمار
وهذا ال يعين ذم اإلسالم للعلوم املستفادة .. املؤسسات إىل الشعوب

وإمنا املقصود ختلي الكثري من املسلمني عن .. من العامل األورويب 
 .دينهم والتأثر اجلارف بالعادات والتقاليد الكفرية

 :فتنة أهل اإلسالم دون غريهم  − ٢٣ 

اإلسالم خصوصية دون أهل الء َب الَبلُجَي ((: قالعن أيب اجللد 
 وٌمود َقتهَّون حىت َيُعَتْرهم آمنون َيوَل وأهل األديان َح،الناس
 . )١())  آخروننصُرتَّوَي

                                                           
 .١٢٤صـ ،  السنن)1(
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)٥٢(

 امسه، اس زمان ال يبقى من اإلسالم إالَّي على النَّأِت أن َيُكوَشُي ((
راب امرة وهي َخساجدهم يومئذ َع رمسه، َموال يبقى من القرآن إالَّ

 خرُجماء، من عندهم َتمي السَِّد من حتت َأّرهم َشدى، علماؤمن اُهل
  اهـ.)١( ..)) عود وفيهم َتُةَنْتالِف

ولعل هذه الفنت واالبتالءات اليت يشري إليها نص األحاديث تربز 
جلية املعىن يف عصورنا املتأخرة حيث يتبىن الصراع االعتقادي 

حيمون والصراع االقتصادي قوم ينتسبون إىل العلم وإىل اإلسالم 
ويروجون بضائعها .. مؤسسات اإلفك واحلرام والرِّبا ويأكلون منها

 ..وسياستها يف الناس

                                                           
أخرجه احلاكم يف تاريخ نيسابور من حديث ابن عمر، والديلمي من حديث  )1(

 الشعب من حديث علي، ورواه الديلمي معاذ، ورواه ابن عدي يف الكامل والبيهقي يف
 ).١١/١٨١(اهـ كنـز العمال . من حديث أيب هريرة 
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)٥٣(

 :كرس السيف يف الفتنة 

أن حممد بن مسلمة قيل له يف زمان الفتنة أال خترج فتصلح روي 
بني الناس، وتسعى يف أمورهم، قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نيا فاضرب قتتالن على الدُّ فئتني َيأيَتإذا َر ((: وآله وسلم، قال
ّض  يف بيتك وَعْن ُكمَّكسر، ُثْن حىت َيِةرَّ حجرًا من اَحلَكبسيِف

 .)١()) اضية َقٌةيتاطئة أو َم َخمٌني َييَكأِتعلى لسانك حىت َت

                                                           
وأمحد يف ) ٢/١٣١٠( واخرجه ابن ماجة  .٧٣صـ  عمر الداين،أليبالسنن يف الفنت  )1(

أنا محاد بن سلمة، عن علي بن : واللفظ له من طريق يزيد بن هارون قال) ٣/٤٩٣(املسند 
حملمد بن : ملن هذا، فقيل : مررت بالربذة فإذا فسطاط، فقلت: الزيد، عن أيب بردة، ق

رمحك اهللا إنك من هذا األمر مبكان فلو : مسلمة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت
إنه : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال((: خرجت إىل الناس فأمرت ويت، فقال

ِت بسيفك أحدًا فأضرب به عرضه واكسر ستكون فتنة وفرقة واختالف فإذا كان ذلك فأ
فاضرب به حىت :  وقال يزيد برة،نبلك واقطع وترك واجلس يف بيتك، فقد كان ذلك 

تقطعه مث اجلس يف بيتك حىت يأتيك يد خاطئة أو يعافيك اهللا عز وجل فقد كان ما قال 
كان معلقًا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وفعلت ما أمرين به مث استنـزل سيفًا 

قد فعلت ما أمرين به رسول اهللا : بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيفه من خشب، فقال
 .))صلى اهللا عليه وآله وسلم واختذت هذا أرهب به الناس
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)٥٤(

        : قال،عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
وألزموا  -يف الفتنةيعين - كسروا قسّيكم وقطعوا أوتاركم ((

 .)١())..  وكونوا فيها كاخلّير من ابىن آدم،أجواف البيوت
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :  قال ،سلمةمعن حممد بن 

يا حممد بن مسلمة ستكون فرقة واختالف فإذا كان  ((: وسلم
ذلك فأكسر سيفك ونبلك واقطع وترك واجلس يف بيتك واختذ 

 .)٢()) سيفًا من اخلشب

                                                           
وأبو ) ٣/٣٣٣( وأخرجه الترمذي يف السنن  .٧٣صـ، للراين/ السنن يف الفنت  )1(

 .ن غريبهذا حديث حس: قال الترمذي ) ٥/١٨(داود يف سنن 
 ..٧٤صـ  للراين،/ السنن يف الفنت  )2(
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)٥٥(

 :ُموقف املسلم من الفتن ومضالهتا
جاء يف التَّليد والطَّارف شرح فقه التحّوالت وُسّنة املواقف ما 

 :مثاله
ن أول مواقف املرء عند الفنت الصرب على ما كتبه اهللا مع حسن إ

املعاملة مع الناس حاكمًا أو حمكومًا حمبًا أو مبغضًا عدّوًا أو صديقًا، 
دب مع قضاء اهللا وقدره يف العباد، قال اهللا ن أساس املعاملة األأإذ 
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:  قال صلى اهللا عليه وآله وسلم ،عن مثريات الفنت كحمل السالح

، وحديث مهام بن أيب )٢()) َمْن َحَمَل َعلينا السِّالِح َفِليس ِمنَّا ((
ال  ((: مسعُت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: هريرة، قال

 أحدكم على أخيه بالسِّالح فإنه ال َيْدِري َلَعَل الشِّيطان شُريُي

                                                           
 .٣٥-٣٤:  فصلت)1( 
 .عن حديث ابن عمر) ١/٥٥(ومسلم ) فتح١٢/٢٣٦( أخرجه البخاري )2(
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)٥٦(

   :، ويف احلديث اآلخر)١())َيْنـَزُع يف يديه فَيقُع يف ُحْفرٍة من النَّار
املالئكُة َتْلَعُن أحدكم إذا َأَشار إىل اآلخر حبديدة وإن كان َأَخاه  ((

 . )٢()) ألبيه وأمه
سلم للمـسلم يف الفـنت      ويشري املصطفى صلى اهللا عليه وآله و      

جتنب الوقوف أمامها بل يلزم البحث عـن ملجـأ          إىل  ومضالا  
سَتُكون ِفنت الَقاعُد فيها     ((: وعياذ، لقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم      

َخْيٌر من الَقائم، والَقائُم فيها َخٌري من اَملاِشي، واملاشي فيها َخـٌري            
َجد ِمْنَها َمْلَجًأ أو    من الَساِعي، ومن َتشرف هلا تستشرفه، فمن وَ       

 .)٣()) َمْعاًذا فليعذ ِبِه
ووقع تفسريه عند مسلم يف      ): ٣٤ - ١٣(  وجاء يف فتح الباري   

فإذا نـزلت فمن كان لـه إبـل         ((حديث أبـي بكرة، ولفظه     
: يا رسول اهللا  : وذكر الغنم واألرض، قال رجل     ..)) فليلحق بإبله 

                                                           
 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٢/٤٤٣(ومسلم ) فتح١٣/٢٣( أخرجه البخاري )1(
 . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه )2(
 .من حديث أيب هريرة، وكتاب الفنت) فتح٣٠، ١٣/٢٩( رواه البخاري )٣(
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)٥٧(

ِمُد إىل سيِفه فيدق علـى حـدِّه        َيْع((:  قال       أرأيَت إن مل يكن له ؟     
 .اهـ )١())حبجر مث لينُج إن استطاع

واملراد بالفتنة ما ينشأ عن     : قال الشارح تعليقًا على هذا احلديث     
 .االختالف يف طلب امللك حيث ال ُيعلم احملقُّ من املبطل

كما يشري املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم عند اشتباك الفنت أن            
سه وخواصه ويدع أمر العوام فعن أيب هريـرة عـن           يشتغل املرء بنف  

َكيَف ِبَك يا عبداهللا إذا      ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال       
َبقيَت يف ُحثالٍة من النَّاس وقد ُمرَجْت ُعُهوُدهم وَأماَناُتهم واْخَتَلُفوا          

ليك َع ((: َفِبَما تأمرين؟، قال  : ، قال وَشبََّك بني أصابعه    فَصاُروا هكذا 
  ويف هذه األحاديث ومثلها إشارٌة ،)٢())ِبَخاِصتَك وَدْع عنك َعواّمهم

إىل الُعْزَلة عند الفنت، وجتنب مواقع الظهور ما استطاع، وهو ما ُيعرف 
ُيوَشُك ((: يف احلديث بالفرار من الفنت، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم          

 اجلبال ومواقع القطر،    أن يكون َخُري َماِل اُملْسِلم َغنٌم يتبع ا شعف        

                                                           
 .من حديث أيب بكرة) ٥/١٦(وأبو داود ) ٢٠/٥٥٠( رواه مسلم )1(
من حديث عبداهللا بن ) ٢/١٣٠٧(وابن ماجه ) ٥/١١( أخرجه أبو داود يف سننه )2(

 .عمرو رضي اهللا عنه
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)٥٨(

فمـن  : عند هذا احلديث    ) الفتح  ( قال يف   . )١())َيفّر بدينه من الفنت     
يتحتم عليه املخالطة ممن كانت له قدرة على إزالة املنكر فيجب عليه،            
إما عينًا وإما كفاية حبسب احلال واإلمكان، وممن يترجح من يغلـب            

باملعروف والنـهي عـن     على ظنه أنه يسلم يف نفسه إذا قام يف األمر           
املنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه ال يطاع،            
وهذا حيث ال تكون هناك فتنة عامة فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة            
ملا ينشأ فيها غالبًا من الوقوع يف احملذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب            

 uρ ZπuΖ÷FÏù ω#$?̈(θà#)﴿: الفتنة، فمنهم من ليس من أهلها كما قال تعـاىل         
¨⎦t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{ ﴾)اهـ) ٢. 

ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أبو داود والنسائي عن عبداهللا بن عمـرو             
قال النبـي صلى اهللا عليـه وآلـه      : بن العاص رضي اهللا عنهما، قال     

 ُعهـوَدُهم   َكيَف ِبَك إذا َبقيَت يف ُحثالٍة من النَّاس َمرجتْ        ((: وسلم

                                                           
والنسائي ) ٥/٢٢(ود وأبو دا) فتح١٣/٥٠( رواه البخاري يف صحيحه )١(

، عن )١٥/١٧٠(ومالك يف املوطأ ) ٢/١٣١٧(وابن ماجه ) سيوطي١٨/١٢٣(
 ).٤٤: ١٣(وكتاب الفنت . طريق سعيد اخلدري

 ).٤٧: ١٣(فتح الباري  )٢(
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)٥٩(

َفـِبَم  : وَشبََّك بـني أصابعه، قال ؟وَأَماَناِتهم واخَتَلُفوا وَكاُنوا َهَكذا  
ـَيَتَك وَأْهَلَك، وَأْملك َعليك ِلَساَنَك، وُخْذ        ((: تأمرين؟ قال  الزْم ب

ما تعرف وَدْع ما تنكر، وعليك َبأمِر خاصة نفسك، وَدْع َعْنـَك            
 . )١()) َأْمَر الَعاّمة

ر رضي اهللا عنه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله            وعن أبـي ذ  
وَشـبََّك بــني     َيا أبا ذر كيف أنت إذا كنَت يف ُحثالة؟         ((: وسلم

.. اصـرب .. اصـرب  ((: ما تأمرين يا رسول اهللا ؟ قـال       : أصابعه، قال 
 .)٢())َخاِلُقوا النَّاس بأْخالِقهم وَخاِلُفوهم يف َأْعَماِلهم .. اصرب

ث إشارة إىل مصانعة الواقع والصرب على أهلـه مـا           ويف هذا احلدي  
استطاع إىل ذلك سبـيًال من غري جتاوز وال افتئات أو مذلة أو إهانة             

قـال  : أو نقص يف الدين، وعن أبـي الدرداء رضي اهللا عنه، قـال           

                                                           
) إحتاف٦/٥٤٣(والنسائي يف عمل اليوم والليلة ) ١٢، ٥/١١(أخرجه أبو داود )١(

 .١٨٤ص ويف اإلشاعة). ٢/٥٠٢(وأمحد يف املسند 
 .رواه احلاكم والبيهقي يف الزهد) ٢(
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)٦٠(

ال َتْقَرُبوا الِفْتَنة إذا َحِميـت،      ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
 .)١( ))ا إذا َعَرَضْت، واْضِرُبوا عن َأْهِلها إذا أقبلْت وال َتَعرَُّضوا هل

                                                           
 ). ٧/٣٠٨( رواه الطرباين من حديث أيب الدرداء وكذا يف جممع الزوائد )١(
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)٦١(

َعالقة املراحل املتقلبة باألركان األربعة ََ َ َِ َ ِ َِ ََ َ: 
الت عن ليس بعيدًا عن احلّق لو أننا ربطنا بني غياب فقه التحوَّ

األمة وبني مدلول حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن 
ك العام الذي اثبتت نصوص هذا العلم بدء خوفه من عام الستني، ذل

احنراف سنة احلكم فيه، وبقيت سنـة العلم يف آخرين؛ ولكن احنراف 
 إىل احنراف سنـة العلم يف حميط سنـة اُحلكم قد أّدى بال شكِّ

 ومن سار يف فلكهم، وقد صرح النّيب صلى اهللا عليه وآله )١(األغيلمة
 األّمة، وأن له عالقة مباشرة وسلم يف حديثه عن التحّول الطارئ يف

 :ين أركان فاهلدم يف األركان جاء منذ تلك املرحلةين، وللدِّبالدِّ
ال َيزاُل هذا الّدين َقاِئمًا   )): قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

:  فالثلم)٢()) بالقسِط حىت يكوَن أّوَل َمْن َيْثَلمُه رجٌل ِمْن بين ُفالن
                                                           

ـة الستني وال َنهم ال تدركين َساللَّ(( :إشارة إىل حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) 1(
 أميت على أيدي الُكَه((: ملا ورد من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم   ارة الصبيانإَم

 . اهـ أخرجه البخاري ))أغيلمة من قريش
 وعزاه احلافظ ابن حجر العسقالين يف . عن أيب عبيده– ٧١اإلشاعة صـ ) 2(

ألمحد بن منيع واحلارث وأيب يعلى ورجاله ثقات إال أنه ) ٤/٣٣٢(املطالب العلية 
  .))رجل من بين أميةال يزال هذا األمر قائمًا بالقسط حىت يثلم ((منقطع، ولفظه هناك 
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)٦٢(

ق املعىن بني الثلم وغياب الركن الرابع هو اإلنقاص من الشيء، ويتطاب
ين، وهو الركن املختص بكشف حقائق الدجالني يف من أركان الدِّ

سنيت احلكم والعلم، وكما عين صلى اهللا عليه وآله وسلم بفقه 
 مل يأُل ُجهدًا أن يعتين بعالمات الساعة ،اإلسالم واإلميان واإلحسان

ذ بداية عصر صدر  وكان احلكم الشرعي من،وحتوالت األزمنة
 على حتكيم رباعية األركان سواء كان عصر الوحي، ًااإلسالم قائم

جند فقه  أو عصر اخللفاء األربعة مع أننا عند التمحيص والتدقيق
هللا عليه وآله وسلم، التحّول يسري يف خّط متدرج منذ عهده صلى ا

ؤه قريبًا ويقول خلفا )١( )) هاتنياعة َكبعثُت أنا والسَّ ((: فهو القائل
ين وكانت غالب الفتنة من ذلك ملا علموه من هذا الفقه وعالقته بالدِّ

ويندرج حتت  )) سنـة احلكم ((يف مراحل التحول منطوية حتت 
ـّة احلكم االحنراف يف سنة العلم، فعصُر الف اُروق رضي اهللا إطار ُسن

 وهو ما عبَّر عنه صلى ،نن القتل لرجل اخلالفةعنه قد شهد أول س
 وأوضح  )) بكسر الباب ((الت هللا عليه وآله وسلم يف فقه التحّوا

                                                           
من ) ٢/٥٨١(ومسلم يف صحيحه ) فتح١١/٤٤٢( أخرجه البخاري يف صحيحه )1(

 .حديث أنس رضي اهللا عنه
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)٦٣(

علُم الُركن الَرابع متغّيـرات هذه احلالة وُخطورا على ُمستقبل 
مث ازدادت خطورة التحّول مبرحلة  )) حكمًا وعلمًا ((األمة كّلها 

 تفاقم فتنة مقتله اخلليفة الثالث عثمان رضي اهللا عنه وبالتحديد يف
ين لدى د يفصح فقه التحوالت عن قضية الّت، وكيف عنهرضي اهللا

، وصار مقتل )١(أولئك احلاملني محاس التغيري ضّد اخلليفة املؤمن
 ،عثمان رضي اهللا عنه عالمة ومسة مميزة يف تاريخ التحوالت كلها

ريق إىل اهللا ما أنا بالَط و((: ها حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهيقول في
ين مبا يكون من  من األمصار باعلم ِمٍرْص وال إىل َمرىية من الُقْرَق

 ويف هذا التحول يقول صلى اهللا عليه )٢())...بعدي عثمان بن عفان
 .)٣())  وأخرها خروج الّدجال،انَمْثأوُل الفِنت َقتُل ُع ((: وآله وسلم

                                                           
يا ((فيعرب عنهم املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم قائًال لعثمان رضي اهللا عنه ) 1(

 وصم يف عثمان أنك ستلي اخلالفة من بعدي وسرييدك املنافقون على خلعها فال ختلعها
 .٣٩ذلك اليوم تفطر عندي  اهـ اإلشاعة صـ

من حديث حذيفة بن . .طبعة دار الكتب العلمية  / ١٧الفنت نعيم بن محاد صـ) 2(
 .اليمان رضي اهللا عنه

): ٧/٢١١( قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية . عن حذيفة ٣٩اإلشاعة صـ ) 3(
أول الفنت قتل عثمان، ((: ن اليمان إنه قالقال األعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة ب
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)٦٤(

وهذا امتداد عاملي خطري يتجاوز حدود املكان والزمان الذي 
 اهللا عنه، وجاء من بعده عصر اإلمام علي وقع فيه قتل عثمان رضي

رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجهه وقد بلغ السيل الُزبا، ومنذ اللحظة 
األوىل والفنت على أشّدها منذرة بتحّوالت خطرية يف موقع القرار، 

 )) أنت صاحبه إن أدركته (( :وكأّني باملعىن املشار إليه يف احلديث
فاإلمام علي رضي اهللا عنه مل ُيدرك قد برز جليًا مع هذه املرحلة، 

 اّلذي أمر النّيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بقتله يف ذلك الّرجَل
 .املسجد احلرام 

وهذا يعين أنه سيأيت متأخرًا يف والية احلكم واختاذ القرار ولن 
يدركه الوقت كي يبتر الفنت البارزة يف اتمع املعتم، ولن يصل 

 وكان ،ه إّال بعد سلسلة من التحوالتاإلمام علي رضي اهللا عن
األمر كذلك ؛ بل كان اإلمام كرم اهللا وجهه أحد املستهدفني يف 

                                                                                                                             
وروى احلافظ ابن عساكر من طريق سفيان عن حفص بن مورق  ))وآخر الفنت الدجال

أول : الباهلي، عن صحاح بن أيب عمار الصواف، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال
به الفنت قتل عثمان، وآخر الفنت خروج الدجال والذي نفسي بيده ال ميوت رجل يف قل
 .مثقال حبه من حب قتل عثمان إال اتبع الدجال إن أدركه وإن مل يدركه آمن به يف قربه 
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)٦٥(

هذه املرحلة املتأخرة فُقتل رضي اهللا عنه بيد أهل الفتنة كما ُقتل 
 اهـ.)) وكان أمر اهللا قدرًا مقدورا ((عثمان 

ِالعالقة الرشعية بني العلم  ّ ََ َ 
ّبالركن الر  َة املواقف ُوسنــّ ابعُ

 عرفنا من سابق املرقوم أن الركن الرابع من أركان الدين ركٌن
هلام من اخمصوص بالفنت وعالمات الساعة، وأن إقصاء هذا الركن 

موقعه يف أركان الدين كان مالزمًا ملرحلٍة أشار إليها صلى اهللا عليه 
وآله وسلم يف أحاديثه، وملا جاء عصر التدوين فيما بعد جرى القدر 
والقضاء جمراه يف أن ُيفصل الركن الرابع عن الثالثة األركان 
كانفصال الدين عن الدولة على عصر بين أمية، استمر الفصل بني 

وأركان الدين مع استمرار النقض يف احلكم  ))عالمات الساعة((
والقبض يف العلم، واستمرارًا مّطردًا ومتناهيًا ومل ينتبه أحد من 

وحدة بني األركان األربعة، بل تفطن العلماء العلماء إىل مسألة ال
وأكثروا االعتناء جبمع أحاديث عالمات الساعة وأحاديث الفنت 
كمعلومات مستقلة عن الركنية وأّلفوا يف هذا الباب عشرات 
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)٦٦(

تتجدد وتتكرر يف عرض العالمات والفنت حىت عصرنا . املصنفات
 ..احلديث

كان أن يقبل علماء ونعتقد واهللا أعلم أنه ليس من السهولة مب
املرحلة املعاصرة أو أغلبهم مسألة الربط بني األركان األربعة وقد 

 مسها حقيقًةاجتاوزها األوائل ومل يربطوا بينها؛ ولكن احلقيقة تظل ك
تجاوز التبيني ن وحنن يف سبيل إظهارها وخدمتها ال ناصعًة

واإليضاح وعرض املسألة كما قررها احلديث الشريف، مث خدمة 
−s ﴿ مبا يناسبه من التفصيل والتحليل ههذا الركن ومسائل öθsùuρ Èe≅à2 

“ÏŒ AΟù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ ﴾)١(.  
وأول خدمة هذه الركنية وإحيائها يقتضي متابعتنا املتأنية للعالقة 

 حيث جيد الباحث املتأين ،الوطيدة بني الركن الرابع وسنة املواقف
 .تالزمًا هامًا بينهما كما سيأيت

 

                                                           
 .٧٦:  يوسف)1(
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)٦٧(

  )١(ُ وأنواع السنـّـةأقسام
  على ضوء العالقة بالُرآن الَرابع

اتفق العلماء على تقسيم الُسـنَّـة النبوية إىل ثالثة أقسام 
 :رئيسة 

 .الُسنَّة القولية )١
 .الُسنَّة الفعلية )٢
 .يريةرالُسنَّة التق )٣

وحتت كل باب من هذه األبواب اشبع العلماء الفصل استنباطًا 
 . مزيد على ذلك إال تهد متبحر وال،يرًا وتصنيفًارواستدالًال وتق

ين وما يالزمه إال أننا عندما نالحق الركن الرابع من أركان الدِّ
ة يتّسع إليراد من أحكام وثوابت جند أن مدلول السنـة النبوّي

ـّـة املواقف ذات العالقة املباشرة بعالمات الساعة وفقه  ُسن
 .التالتحّو

                                                           
، والسنة هـي    )٣٤٢( قال الشيخ ابن رجب احلنبلي يف جامع العلوم واحلكم ص          )1(

الطريق املسلوك فيشمل ذلك التمسك مبا كان عليه هو وخلفـاؤه الراشـدون مـن               
 اهـ. واألقوال وهذه هي السنة الكاملةاالعتقادات واألعمال 
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)٦٨(

َما هي سنـّـة امل  واقف?ُ
 

ـّـةاملعروف أن معىن   ، الطريقة أو األسلوب املتبعوه: الُسن
 : هوويف فقه التحوالت وعالمات الساعة 

األحداث  موقف املسلم من مدلول النّص أمام جمريات ((
ومدلول النص يف غالب األحوال يكون من اخلطورة والتحوالت 

 النص  يفاحلقيقة املقررةيفهم مبكان حبيث ال يستطيع الفقيه أن 
، ويف السنـة النبوية ))إّال بطول نظر وتأمل يف دالالت املعىن .. ذاته

عشرات املواقف املشرية إىل حسن التصرف من املعلم األعظم صلى 
جمريات التحوالت واألحداث سواء تلك اهللا عليه وآله وسلم مع 

التحوالت واألحداث اجلارية يف عصره وزمنه، أو ما أشار إليه 
 عليه وآله وسلم مما سيجري بعد موته مما ُعّرف بعالمات صلى اهللا

بعثت أنا  ((: ل صلى اهللا عليه وآله وسلموقالساعة، وفيها ي
 ،بعثت أنا والساعة هكذا ((: ويف رواية أخرى )) والساعة كهاتني
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)٦٩(

 أو  ،)١()) وألصق بني أصبعيه السبابة والوسطى يف نفس الساعة
 .)٢()) نسم الساعة ((: قال

  
ة املواقف أد  :ُلة سنــّ

عليكم  (( :قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: احلديث األول
بُسنَّيت وُسّنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عّضوا عليها 

 .)٣( )) بالنواجذ
ويف أمره صلى اهللا عليه : ( وقال ابن رجب احلنبلي يف شرحه

 وأمره بالسمع وآله وسلم بإتباع سنته وسنة اخللفاء الراشدين بعده
والطاعة لوالة األمر عمومًا دليل على أن سنة اخللفاء الراشدين متبعه 

وهذا ما فسره : قلت. كإتباع السنة خبالف غريهم من والة األمور 

                                                           
: من حديث املستورد بن شداد القهري، وقال) ٣/٣٣٦(اخرجه الترمذي يف سننه  )1(

 .هذا حديث غريب من حديث املستورد بن شداد ال نعرفه إال من هذا الوجه

 ورجاله رجال الصحيح . طبعة دار الكتب العلمية / ٤٢٩ نعيم بن محاد صـ –الفنت ) 2(
  .))بعثت يف نسم الساعة(( شنبل بن عوف وهو ثقة وقد روى البزار منه يف مسنده غري

 . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأمحد من حديث العرباض بن سارية)3(
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)٧٠(

الكثريون من أهل العلم عند حصرهم مفهوم اخللفاء عند اخللفاء 
 وقد اختلف العلماء يف هذا احلصر هل هو إمجاع أو. األربعة فقط

 ..)١(مع خمالفة غريهم من الصحابة أم ال؟.. حجة
َمْن َأْحَيا  ((: قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم: احلديث الثاين

 .)٢()) ُسنَّيت ِعنَد َفَساِد ُأمِتي َفَلُه َأْجُر َمئِة َشهيد
َبَدَأ الدِّين  ((قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : احلديث الثالث 
ْحيون َما َأ َفُطوَبى للُغرَباِء اّلذين ُيًا َكَما َبدَغِريبًا وَسيعوُد َغِريب
 .)٣()) َأَماَت الّناس ِمن ُسنَّيت

إذا َلَعَن آخُر  ((قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم : احلديث الرابع 
ُه ِعلٌم َفْلُيظهرُه، فإن َكاِتم الِعلِم من َكان عنَدهذِه األمِة َأوََّلها َف

 .)٤())  على ُمحّمد صلى اهللا عليه وآله وسلميومئٍذ َكَكاِتم َما ُأْنِزَل
                                                           

 . بطعة دار احلديث، القاهرة٣٤٣ راجع جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ص)1(
قتيبة، عن عبداخلالق بن املنذر، عن ابن جتيح، أخرجه البيهقي من رواية احلسن بن )2(

من متسك بسنيت عند فساد أميت ((: عن جماهد، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعًا 
 . ))فله أجر شهيد((ويف رواية ألمحد  ))فله أجر مئة شهيد

 . رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة )3(
 . رواه ابن ماجه)4(
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)٧١(

وهذه األحاديث الشريفة وأمثاهلا أحاديث خاصة بشرح سنة 
املواقف املرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعالمات الساعة وأشراطها وفتنها 

وهي أيضًا معنية بدراسة ).. بفقه التحوالت ( ومالمحها املعرب عنها 
عه من األركان الثالثة األخرى الركن الرابع من أركان الدين وموق

 .يف حديث جربيل عليه السالم 
فبهذه الدراسة تكتمل الصورة العلمية والعملية إليضاح هذه 

 .املهمة املفيدة إن شاء اهللا تعاىل
  



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)٧٢(

َما يستفاد من سنـّـة املو ُ ِ ُ َقف أمـَام التحوالتاَُ َ ِ)١( :  

 سلبية ضد وقف كثري من أهل الُرؤى واملَذاِهب الِفكرّية مواقف
بعضهم البعض، وبلغ احلّد األقصى إىل التكفري واإلخراج من املّلة، 

معزولة عن   عن فقه املعرفة اخلاص بالثالثة األركانًاوكان ذلك ناشئ

                                                           
ن ما مسيتموه بسنة املواقف هو عني ما مساه العلماء بالسنة الفعلية            إ: قال يل بعضهم   )1(

ربز يف هذا املعىن أفعاله صلى اهللا عليه وآله وسلم مع أعدائه وأنداده وأهل بيته،               تحيث  
ـّـة الفعلية اليت تناوهلـا العلمـاء          .. ومع املشركني وغريهم   فكانت اإلجابة أن الُسن

ومل ينقلوها إىل    ))صليي أُ وِنُمايُتما رَ وا كَ لََّص((: م  حصروها يف العبادات غالبًا، كقوهل    
ـّـة املواقف هي تفصيل لركن خـاص وهـو           .. األحداث والتحوالت  وهلذا فإن ُسن

ـّـة الفعلية بل               الركن الرابع، ومل يتحدث أهل العلم عن هذا الركن يف مدلوالت الُسن
ـّـة كغريها يف األركان الثالثة، فصار         من الالزم عنـد تقريرنـا       احنصرت هذه الُسن

ـّـة املصطفى صلى اهللا عليه              لركنية عالمات الساعة وفقه التحوالت أن نأخذ من ُسن
ـّـة الفعلية مقتصرة               وآله وسلم ما يتالءم معها من مواقفه وتصرفاته إضافة إىل أن الُسن

ـّـة املواقف ف               هي على ما يصدر من النيب املعصوم صلى اهللا عليه وآله وسلم، أما ُسن
ما يتعلق بسنته املعرب عنها مبواقفه ومواقف اخللفاء من بعده الذين وصـفتهم نـصوص               
ـّـة            ـّـة فعلية كُسن األحاديث بأم اخللفاء الراشدين املهديني وليس للخلفاء من ُسن
رسول اهللا املعصوم وإمنا هلم مواقف وتصرفات تقتدى وتتبع، وهذا ما يفرق بني مدلول              

ـّـة الفعلية و ـّـة املواقفالُسن  اهـ . ُسن
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)٧٣(

وما ُفهم من معانيها لدى أولئك فقه الركن الرابع وسنـة املواقف 
ملا واستطال بعض الناس على مقام الصحابة رضوان اهللا عليهم تبعًا 

فهموه ودرسوه من النصوص أو ما استنبطوه من املواقف ألنفسهم 
ومضالت فقه التحوالت، (أمام قراءم للنص، وخاصة يف معلومات 

 العَشرات ز واَهلمز حياَةْم واستغرقت مسألة الطعن والَغمز واللَّ)الفنت
الت حىت عصرنا من الُعلماء واآلالف من املسلمني َعرب مراحل التحّو

 .. وتكّونت ا مجاعات وفئات وتياراتراحلاض
مسألة االختالف  األمر تعقيدًا يف زماننا أن خرجتوزاد 

والصراع من دائرة اإلسالم واملسلمني لتصبح إحدى وسائل الفتح 
ة احملّمدية بدافٍع السليب للصراع االعتقادي واملذهيب بني طوائف املّل

.. ية مع اإلسالم كّلهيف حربه املصرياحلريب مسّيٍس يستثمره الكافر 
 .بواسطة مواقف املسلمني ضد بعضهم البعض 

والعجيب يف األمر أن الناظر هلذه احلالة املستشرية بني األمة من 
خالل منظار الركنية لعالمات الساعة مقرونة بفقه سنـة املواقف 

 :سيجد أن غالب هذا الصراع ناتج عن حالتني
ا حقائق الركنية لعالمات ذواٌت من الناس جهلو: احلالة األوىل

 عن واقف فكان سلوُكُهم الذايت عبارًةالساعة، ومل َيفهموا سنـة امل
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)٧٤(

رّدة فعل ضّد من دمغهم النصُّ الشرعي بفتنة أو عالمة أو خروج 
 .بعلم أو بغري علم
ذواٌت من الناس كانوا هم طرفًا فاعًال يف الفتنة : احلالة الثانية 

ضّد غريهم مبا قد أجرى اهللا عليهم ومظهرًا من مظاهرها يتحركون 
 يعلمون يؤججون بؤر الصراع من قضاءه وقدره وهم يعلمون أوًال

 الكافر ويعملون بوعي ويقتسمون مثراا مصاحل مشتركة مع العدّو
 .وبغري وعي خلدمة املسيخ الدجال

ولغياب العلم الواعي بالعالمات واملواقف بدءًا بطالب العلم يف 
ات واملعاهد ومراتع املعرفة العلمية، واية مبواقع املدارس واجلامع

 اختلطت األوراق يف املراحل املتقلبة فكان ..الفتوى وإصدار القرار
عن  (من أمر اهللا ما كان حىت حتقق كالم سّيد الرسالة يف مقولته

كذب اذب، وُيصدق الَكُي (( ):انقالب املقاييس يف حياة األمة
واضطر العشرات ، )١( ))ن األمنيخَوؤمن اخلؤون، وُيادق، وُيالَص

من صاحلي األمة أن يندرجوا يف خدمات الفنت ومضالا وهم على 

                                                           
 رواه أمحد، وأبو يعلى، والطحاوي يف مشكل اآلثار، والطرباين يف األوسط من )1(

 .حديث أنس بن مالك
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)٧٥(

وال ..  احلق ورجاله، والباطل وأشكاله..غري معرفة واضحة بني
خمرج لذي بصرية منرية إّال بالنظر الواعي يف شأن الفقه املختص 

نـة املواقف بالركن الرابع مع تفهمه لسنـة املواقف النبوية وس
للخلفاء الذين محلوا صفة اهلداية والرشد من بعده صلى اهللا عليه 

 .. وآله وسلم إىل قيام الساعة
فحديث العرباض بن سارية الذي سبق االستدالل جبزء منه عن 

حيمل يف نّصه منهجًا قرآنيًا واضحًا يف إيضاح ) سنة املواقف ( 
ن مسألة والية احلكم موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم م

باعتبارها إحدى مسائل االختالف بني بعض املسلمني حىت .. بعده
عصرنا احلاضر، وحيمل احلديث يف رواياته يف جانبه اآلخر موقفه 
صلى اهللا عليه وآله وسلم من مسألة الشرك وسالمة األمة عنه يف 

 ..مستقبل الزمان كما سيأيت بيانه
وقضية اختيار اخلليفة .. م حتّول فموته صلى اهللا عليه وآله وسل

وكانت ) فلته ( يف سقيفة بين ساعدة انفعال مسي عند أهل العلم 
.. هذه الفلتة هي أصل النجاح يف إمخاد فتنة الصراع على احلكم

حىت صار .. ومتت بعدها موافقة األطراف على البيعة بالتدريج
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)٧٦(

ا أبا بكر اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أحد الذين بايعو
 ..وصار وزيرًا له

ويأيت حديث العرباض بن سارية مفسرًا حقيقة هذا املوقف 
اإلجيايب لدى أصحاب رسول اهللا حيث كان هذا احلديث من آخر 

امسعوا  ((.. وصايا رسول اهللا ألصحابه، وخاصة يف شأن احلكم 
 ..)١())  حبشيٌدْبوأطيعوا وإن تأمر عليكم َع

 إىل ضرورة السمع والطاعة حىت لو كان يشري )) تأمر ((: وقوله
.. هذا احلاكم مل يبايعه اثنان بل فرض نفسه على احلكم فرضًا

فكيف مبن بويع ورضيه الناس واستقر به األمر لدى أهل احلل 
 .والعقد ولو باألغلبية

فيبطل ذا احلديث ومبوقف اإلمام علي رضي اهللا عنه ذاته كل 
ويثبت املوقف .. مر وعثماناحتجاج على نقض حكم أيب بكر وع

فثبات .. املتخذ منهم سنة من سنن املواقف اليت حنن بصددها
 ..املرحلة يثبت اإلسالم وعراه يف األمة

                                                           
 .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأمحد من حديث العرباض بن سارية )١(
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)٧٧(

فاملرحلة اليت انتقل فيها صلى اهللا عليه وآله وسلم محلت مرحلة  
إميان وإسالم نقّي عن الشوائب وخاصة يف مجلة أتباعه الذين آمنوا 

..  صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راٍضبه وصّدقوه ومات
انتفاء الشرك (كما حدد صلى اهللا عليه وآله وسلم يف هذا احلديث 

ِإّني َلْسُت َأْخَشى َعليكم َأْن تشركوا بعدي؛ ((: ، بقوله)من األمة
ولكّن َأْخَشى عليكم الدُّنيا َتَتَنافسون فيها فتقتتلون فَتْهَلُكوا كما 

لسُت أخشى عليكم ((: ، ويف رواية أمحد)١())مَهَلَك من كان قبلك
فأشار يف هذه الرواية إىل أثر . ))الَفْقر، ولكن الدنيا أن تنافسوها

الدنيا على املسلمني سواء التنافس على سلطتها وقرارها أو على ما 
فيها من عرض املال واألعمال حىت تغري عليهم ضوابط االقتصاد 

لكفر واالحلاد الذين يزينون هلم ما واالعتقاد، فيصابون بتسلط أهل ا
فيصابون باخللل يف الدين والفقر يف . تأيت به رياح الشرق والغرب

                                                           
وأمحد ) ٢/٦٣(ومسلم يف صحيحه    ) فتح٥/٣٧٧( أخرجه البخاري يف صحيحه      )1(

كلـهم  ) ١/٧(وابن ماجه يف سننه ) ٥/١٩٢(وأبو داود يف سننه ) ٦/٢٤٠(سند  يف امل 
من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن حممد، عن عائشة رضي اهللا عنها،                

 .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وذكره: قالت
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)٧٨(

الرزق والصراع يف العالقات النعدام ضوابط املّلة ولوقوعهم يف 
وبالفقر مع وجود .. -والعياذ باهللا-االستتباع ألهل الكفر واملذلة 

 .لديهماملال النعدام ضوابط امللة الشرعية فيما 
داد،  والسَّشَدا الرَُّنَمِهْل أن ُيُهسأُلعاىل أعلم وأحكم وَنواهللا َت

ون، ُنَزْح عليهم وال هم َيوٌفك أوليائه الذين ال َخَلْسا َمَن ِبَكسُلوَي
دنا يَّلى اهللا على َسنيا ويف اآلخرة، وَصياة الدُّهلم الُبشرى يف اَحل

ى وَل اَملَمْع والوكيل ِنَمْعوِنا اهللا َنُبْسوَح د وآله وصحبه وسلم،حمَُّم
لي العظيم، واحلمد هللا وة إال باهللا الَع وال َقوَلوال َح، صري الَنَمْعوِن
 .املني الَعبَِّر
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)٧٩(

 
 
 

 
 امللحق املفيد
 لكل طالب مستفيد

 عن أركان الديانة األربعة 
 وما يقابلها من املفهوم اجلديد
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)٨٠(

َأركان الدين ومعانيها املستنبط َُ َُ ِ َ ِ ِّ  :ة َ
والصَّالة والسَّالم على .. احلمُد هللا فاتح أبواب املعرفة ملن أراد

سيدنا حمّمد خِري الِعباد، وعلى آله وأصحابه األكارم األجماد، وعلى 
 .التابعني هلم بإحسان إىل يوم التناد

فإنَّ من مّنة اهللا على َعْبِدِه احلقري الفقري أيب بكر بن علي ) وبعد(
 والتقصري ورود املقابلة اللطيفة من خالل التأمل املشهور أسري اجلهل

يف اآليات واألحاديث الشريفة حول ما يتعلق باإلسالم واإلميان 
ف رضوان اهللا عليهم أمجعني على إثبات َل السََّجَرَدواإلحسان، وقد 

 يف املقابلة الذوقية لدى علماء التصوف كظاهرة استنَبَطَها األوائل
وا مقابلة اإلسالم واإلميان واإلحسان، فجعل، تقريرهم ألركان الدين

، واحلقيقة الشريعة مقابلة ملعىن اإلسالم، والطريقة مقابلة ملعىن اإلميان
 .مقابلة ملعىن اإلحسان

ومع تتبع هذه التعاريف ووظائفها الشرعية يف كتاب اهللا َبرز يف           
أربعـة  مقابل هذه التعريفات ما حيمل ذات املعىن واملدلول علـى           

ويضاف هلما باعتبار الركن الرابع     ،  الذكر، والفكر، والشكر   :أوجه
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 فالنقائض تعرب عن معىن الركن الرابع املعـروف         .النقائضمسمى  
 .بفقه التحوالت وعالمات الساعة

 :وإليضاح املقابلة نتناول هذه التعريفات بالتفصيل
 
מ−١  :א−א

من التِه يوابِت اإلسالم وَتفِصكلمٌة جامعٌة لكّل َث:  والذكر 
 ،ّجاة، واَحلَكوم، والزَّ والصَّ،الة والصَّ،هادتني فالشَّ وَمنُدوَبٍةواجبٍة

كر، وُيسمى حمُل يف أُصوهلا وتفريعاا ُمسمى الذِّ َتكّلها أركاٌن
 :فاعُلها ذاكرًا، وُعلماؤها أهُل الذكر، وإليهم يشري تعاىل يف قوله

﴿(#þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ﴾)وإىل العبادات الشرعية )١ ،
’þ﴿: يشري قوله ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr&..﴾)٢( ،﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# 

#[ø.ÏŒ #ZÏVx...﴾)وقوله تعاىل)٣ ، :﴿š⎥⎪ ÌÅ2≡©%! $#uρ ©!$# #ZÏV x. 

                                                           
 .٤٣: يوسفسورة ) 1(
 .١٥٣: سورة البقرة ) 2(
 .٤١: سورة األحزاب ) 3(
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ÏN≡tÅ2≡©%! $#uρ..﴾)١( ،﴿(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u™!$ t/# u™ ÷ρ r& £‰x© r& 

#\ò2 ÏŒ..﴾)٢( ،﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôMn= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è%..﴾)٣(. 
أفضُل الِذكر ال إله إال  ((: ويقول صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 .)٥()) أفضُل ما قلُتُه أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا (( ،)٤()) اهللا
فحسب، وإمنا ) اإلسالم وأركانه (  يف معىن ًاصرَحْنوليس الذكر ُم

املقصود أن لفظة الذكر يف أحد وظائفها اللغوية والشرعية تتسع ملعىن 
 بالّلسان أو اجلنان أو ًااإلسالم وأركانه ومندوباته سواء كان ذكر

                                                           
 .٣٥: سورة األحزاب ) 1(
 .٢٠٠: سورة البقرة ) 2(
  .٢: سورة األنفال ) 3(
 .من حديث جابر بن عبداهللا) ٢/١٢٤٩(وابن ماجه ) ٥/١٣٠( أخرجه الترمذي يف سننه )4(
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن ) ٥/٢٣١( أخرجه الترمذي يف سننه )5(

وجه، ومحاد بن محيد وهو حممد بن هذا حديث حسن غريب من هذا ال: جده، وقال
أيب محيد وهو أبو إبراهيم األنصاري املريين وليس هو بالقوي عند أهل احلديث، 

من ) ٤/٤٧٠(من طريق البيهقي يف السنن الكربى ) ١/٣٦٥(وأخرجه مالك يف املوطأ 
 .حديث طلحة بن عبداهللا
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ات،  أو ا جمتمعة كما هو يف أداء الصلو– أي اجلوارح –األركان 
 .وغريها.. .ةأو الصيام، أو الزكاة، أو أعمال احلج والعمر

 :א−א−٢
واإلميان يف حديث جربيل هو أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه 

 .ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل 
 اهللا مبا وق السري اإلمياين إىلويف ُمسّمى الطريقة عند أهل الذُّ

أمرنا أن نتعبده به باطنًا من األركان املذكورة، وعند النظر بتأمل يف 
هذه األركان الستة القلبية جيد أن جماهلا اخلصب عند املقابلة 

 وهو أعمال الفكر يف مدلوالت األركان ومقتضياا وما ))التفكر((
 .يتفرع عنها من صنوف العلم بالظواهر واليقينيات

قرآن الكرمي هذا املعىن يف مواقع كثري وربط بني ذكر وقد تناول ال
الذاكرين وبني التفكر يف امللكوت كما هو احلال يف الربط الشرعي 

 χÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ﴿: بني اإلسالم واإلميان، فقال تعاىل

É#≈n=ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒUψ ’Í<'ρT[{ É=≈t6ø9F{$# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% 

#YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6xtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $uΖ−/u‘ $tΒ 
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|Mø)n=yz #x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ y7oΨ≈ysö6ß™..﴾)١( .﴿¨βÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 

É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$yγ̈Ψ9$#uρ Å7ù=àø9$#uρ ©ÉL©9$# “ÌøgrB ’Îû Ìóst7ø9$# $yϑÎ/ ßìxΖtƒ }¨$̈Ζ9$# !$tΒuρ 

tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™!$̈Β $uŠômr'sù ÏμÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ £]t/uρ $pκÏù ⎯ÏΒ Èe≅à2 

7π−/!#yŠ É#ƒÎóÇs?uρ Ëx≈tƒÌh9$# É>$ys¡¡9$#uρ Ì¤‚|¡ßϑø9$# t⎦÷⎫t/ Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 

tβθè=É)÷ètƒ ﴾)وألن العقل هو جمال التفكر فقد أبرز اهللا سبحانه وتعاىل ) ٢
 . موقع العقل يف هذه اآلية ويف غريها من اآليات

 
 :א−א−٣

َأْن تعُبَد اهللا كأنك َتراه، فإن  ((: وقد عّرف احلديث اإلحسان
لم باحلقيقة، وعّرف أهل الذوق هذا الع ،)٣()) نه يراكإمل تُكن تراه ف

، وتوسع البحث فيها )) بعلوم احلقائق ((يت علوم اإلحسان ِموُس
يل املقامات واألحوال ومراتب الوصول ودرجات صوالنظر إىل تف

 .التـرقي
                                                           

  . ١٩١-١٩٠: سورة آل عمران ) 1(
  . ١٦٤: سورة البقرة ) 2(
 .من حديث عمر بن اخلطاب) ١/٢٢( أخرجه مسلم يف صحيحه )3(
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راد اهللا تعاىل وعند املقابلة يف املعىن بني مراتب اإلحسان وبني ُم
ري من كر والشاكرين جند أن الشكر يتوافق يف كثيف كتابه عن الشُّ

 .املناسبات املطروقة مع مدلوالت اإلحسان
: ق وأرقىعبد، أو مبعىن أدَّفالشكر يف القرآن أعلى درجات التَّ

على هذا : مدلول يف صرف النعمة ملا خلقت له من العمل، والشاكر
والشكر خاص بأهل ، املعىن يأيت يف أعلى درجات الذاكرين واملتفكرين

وقوله ، )١(﴾©þθè=yϑôã$# tΑ#u™ yŠ…ãρ#yŠ #[õ3ä#)﴿ :تعاىلاخلصوص يف مثل قوله 
وقوله  ،)٢(﴾©sπ−ƒÍh‘èŒ ô⎯tΒ $oΨù=yϑym yìtΒ ?yθçΡ 4 …çμ̄ΡÎ) šχ%x. #Y‰ö6tã #Y‘θä3x﴿: تعاىل 

حدد وُي ،)٣()) أفال أكون عبدًا شكورًا ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم 
 عظم ة الشاكرين من الناس لعظم مرتبة الشكر كما هو يفالقرآن قّل

 &Ÿωuρ ß‰ÅgrB öΝèδtsVø.r﴿، )٤(﴾Î=s%uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9$#›≅×﴿مرتبة اإلحسان 

                                                           
  .١٣: سورة سبأ ) 1(
 .٣:  سورة اإلسراء)2(
من ) ٢/٥٢٨(ومسلم يف صحيحه ) فتح٣/١٨( اخرجه البخاري يف صحيحه )3(

 .حديث املغرية بن شعبة
 .١٣:  سورة سبأ)4(
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š⎥⎪ÌÅ3≈x©﴾)١( ،﴿χÎ) ©!$# ρä%s! @≅ôÒsù ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω 
šχρãä3ô±o„﴾)٢( ،﴿⎦È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3̄Ρy‰ƒÎ—V{..﴾)٣( ،﴿Èβr& öà6ô©$# ’Í< 

y7÷ƒy‰Ï9≡uθÎ9uρ ﴾)٤(. 
يف لغة العرب مدلوالت متنوعة؛ ولكن حصرنا هلا يف          وللشكر

مقابلة اإلحسان كمسّمى شرعي يتناسب حسبما نعتقد مع موقعها         
 .. فكرينتمن مدلوالت مراتب الذكر والذاكرين، والفكر وامل

لبناء وكل املراتب الثالث متداخلة من حيث كوا شرط الزم 
، ويفهم من الزيادة يف املراتب تب علم السلوكالعقيدة والشريعة ومرا

 . الشكر ما يفهم من الزيادة يف مراتب الترقي يف مقامات اإلحسان
 
 
 

                                                           
 ١٧:  سورة األعراف ) 1(
  .٦١: سورة غافر ) 2(
  . ٧: م سورة إبراهي) 3(
  .١٤: سورة لقمان ) 4(
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א−א−٤  :א
اليت عّبر عنها صلى اهللا ) نقض الُعرى (  واملقصود بالنقائض 

رى اإلسالم عروة لتنقضن ع ((: عليه وآله وسلم يف أحاديثه كقوله
عروة كلما نقضت عروة متسك الناس باليت تليها أوهلن نقضًا 

 .)١())  وُربَّ مصلٍّ ال أمانة له،احلكم وآخرهن الصالة
هي التغريات الطارئة يف الزمان واملكان  :والتحوالت

.. والعالقات مما يدخل حتت مضالت الفنت واألشراط والعالمات
:  قوله تعاىلعنه يف أحد معاينوقد أشار ابن عباس رضي اهللا 

﴿¨⎦ ã⎤ x.÷ tIs9 $̧) t7sÛ ⎯ tã 9, t7sÛ ﴾)قال يف كل عشرين سنة تكونون يف )٢ ،
ال  ((: ، وعن أنس رضي اهللا عنه)٣(حال غري احلال اليت كنتم عليها

                                                           
ورب مصل ال أمانة ((أما . من حديث أيب أمامة ) ٤/٩٢( اخرجه أمحد يف املسند )1(
قال : فهو من حديث أخرجه الطرباين يف الصغري من حديث عمر بن اخلطاب، قال ))له

بقى  أول ما يرفع من الناس األمانة وآخر ما ي((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
 ) .٧/٣٢٤(رجاله ثقات، كذا يف امع  ))الصالة ورب مصلٍّ ال خري فيه

 .١٩:  سورة االنشقاق)2(
 .٢٠ الفنت البن نعيم ص)3(



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)٨٨(

ه من نبيكم صلى اهللا  وهو شر من اآلخر مسعُت إّالاٌمأيت عليكم َعَي
 .)١())عليه وآله وسلم 

 
 وهي اليت خدمت يف ، واضح ملفهوم التحوالتوهذا ملحظ

على .. عتبارها ركن رابع من أركان الدينهذا الكتاب وغريه با
 :النحو التايل

 .العالمات -١
 .األشراط -٢
 .الفنت -٣
 .مضالت الفنت -٤
 .املبشرات -٥
 .املالحم -٦

.. وقد تناولناها بالتفصيل يف كتابنا هذا أصول الدين األربعة
 .فلرياجع

                                                           
 .،٢١ويف الفنت البن نعيم ص.  أخرجه البخاري)1(
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 للّصواب، ويسلك بنا مسلك أهل السنة ونسأل اهللا أن يوفقنا
والكتاب، وحيفظنا من الزيغ والفنت ومضالا، ويرزقنا حسن النظر 

 .فيما يرضيه عنا
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ß#ßs Á9$# ôN uÅ³èΣ ∩⊇⊃∪ #sŒ Î) uρ â™!$ uΚ¡¡9$# ôMsÜÏ± ä. ∩⊇⊇∪ #sŒÎ) uρ ãΛ⎧Ås pgø:$# ôN tÏiè ß™ ∩⊇⊄∪ #sŒ Î) uρ èπ̈Ζ pgø:$# 

ôMxÏ9 ø—é& ∩⊇⊂∪ ôMuΗ Í>tã Ó§øtΡ !$̈Β ôN u|Øôm r& ∩⊇⊆∪ Iξsù ãΝÅ¡ ø%é& Ä§̈Ζ èƒø:$$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘#uθ pg ø:$# Ä§̈Ψä3ø9 $# 
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∩⊇∉∪ È≅ø‹©9 $#uρ #sŒ Î) }§yèó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëx ö6Á9 $#uρ #sŒÎ) }§¤uΖ s? ∩⊇∇∪ …çμ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊇®∪ 

“ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä ö̧ yè ø9$# &⎦⎫ Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ•Β §ΝrO &⎦⎫ÏΒr& ∩⊄⊇∪ $ tΒuρ / ä3ç6Ïm$|¹ 5βθ ãΖôf yϑÎ/ 

∩⊄⊄∪ ô‰ s)s9 uρ çν#u™u‘ È, èù W{$$Î/ È⎦⎫Î7çRùQ $# ∩⊄⊂∪ $ tΒuρ uθ èδ ’n?tã É= ø‹tó ø9 $# &⎦⎫ÏΨŸÒÎ/ ∩⊄⊆∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 

9⎯≈sÜ ø‹x© 5ΟŠ Å_§‘ ∩⊄∈∪ t⎦ ø⎪ r'sù tβθç7yδ õ‹ s? ∩⊄∉∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Öø.ÏŒ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩⊄∠∪ ⎯yϑÏ9 u™!$ x© 

öΝä3Ζ ÏΒ βr& tΛ⎧ É)tGó¡ o„ ∩⊄∇∪ $ tΒuρ tβρâ™!$ t± n@ HωÎ) βr& u™!$ t± o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9$# ∩⊄®∪ 

(#þθ è= yϑôã$# tΑ#u™ yŠ…ãρ#yŠ #[ õ3ä© ٨١ 

t⎦⎪ Ï%©!$# #sŒ Î) tÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_ uρ öΝåκ æ5θ è= è% ٧٧ 

ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ#u™ ×M≈ oΨÉit/ ’Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $#  ١٢ 

sπ −ƒÍh‘ èŒ ô⎯tΒ $ oΨù= yϑym yì tΒ ?yθçΡ 4 …çμ ¯Ρ Î) šχ% x. #Y‰ ö6tã #Y‘θ ä3x©  

ö≅ yγsù tβρ ã ÝàΖ tƒ ωÎ) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Νåκ u Ï? ù's? Zπ tGøó t/ ( ô‰ s)sù u™!% y` $ yγèÛ#u õ° r&  ٢٠ 

þ’ÎΤρã ä.øŒ$$ sù öΝä.ö ä.øŒ r&..  

(#ρ ãà2øŒ$$ sù ©!$# ö/ ä.Ìø.É‹ x. öΝà2u™!$ t/#u™ ÷ρ r& £‰x©r& #\ò2ÏŒ.. ٧٨ 

(#þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø.Ïe%! $# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ٧٧ 

⎦ È⌡s9 óΟ è? öx6x© öΝä3̄Ρ y‰ƒÎ—V{ ٨٢ 

¨⎦ ã⎤x.÷ tI s9 $ ¸)t7sÛ ⎯ tã 9, t7sÛ ٨٣ 

(#θà)̈?$#uρ ZπuΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁè? t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!%s{   

š⎥⎪ÌÅ2≡ ©%! $#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡t Å2≡ ©%! $#uρ .. ٧٧ 
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#© |¤ tãuρ β r& (#θ èδ t õ3s? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ × ö yz öΝà6©9 ٩ 

s− öθ sù uρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ   ٦٢ 

|Mù=tGs%uρ $T¡øtΡ y7≈uΖøŠ¤fuΖsù z⎯ÏΒ ÉdΟtóø9$# y7≈̈ΨtGsùuρ $ZΡθçFèù...  

×≅‹Î=s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9 $# 

 
٨١ 

Ÿωuρ ß‰ ÅgrB öΝèδ t sVø.r& š⎥⎪ÌÅ3≈ x© ٨١ 
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5ΟŠ Ïà tã  
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  ث فهرست األحادي
  

نت،  الفِ الِتّضعرفة، ومُ عد املَ  بَ اللُةالَض:  على أميت  ثالثة    اُفَخا أَ  مَ وُفْخَأ
٣٥ رج  البطن والَفهوُةوَش

٢٩ اتقوا الدنيا واتقوا النساء
إذا رأيَت ُشحًا ُمَطاعًا، وَهوًى ُمتبعًا، ودُّنيا ُمؤثرة، وإعجاِب ُكـّل ذي            

٢٨ رأي برأيه فعليك ُخبويَصِة َنْفِسك

كسر، ْن حىت يَ  ِةرَّ حجرًا من احلَ   َكنيا فاضرب بسيفِ  قتتالن على الدُّ   فئتني يَ  أيَتا رَ إذ
 اضية َقٌةيتاطئة أو َم َخمٌني َييَكأِتّض على لسانك حىت َت يف بيتك وَعْن ُكمَُّث

٥٠

إذا َلَعَن آخُر َهذِه األمِة أّوَلَها َفمن َكاَن ِعْندُه ِعلٌم َفلُيظِهَرُه، َفإّن َكـاِتم              
 ..د َصلى اهللا عليه وآله وسلم  كاِمت َما ُأْنِزَل على ُمحمِّالِعلِم يومئٍذ َك

٧-
٦٦

إذا َلَعَن آخُر هذِه األمِة َأوََّلها َفمن َكان عنُدُه ِعلٌم َفْلُيظهرُه، فإن َكاِتم الِعلِم              
٥ يومئٍذ َكَكاِتم َما ُأْنِزَل على ُمحّمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

٧٢ وا وإن تأمر عليكم َعْبٌد حبشي امسعوا واطيع
٣٨ يطان  الشَُّنْر َقطلُع َييُثنا من َحاُهة َهَنْت أن الِفّالَأ
٣٨ وداء  َسُهُتَنْتانت ِفوى َك اَهلوى فمن اتبَعع اَهل َمُلرَس ُتنُةْتالِف
٤٠ رُطْق َيٌم َدِةَنْت يف الِفالُمالَك
مات، ا واملَ َيْحة املَ َنْتار، وفِ  النَّ ذاِب، وعَ ِرْب القَ ذاِب من عَ  َك بِ وُذُعين أَ هم إِ اللَّ
  الَج الدَّسيِخة اَملَنْتوِف
 

٣٦
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: قال) يف جندنا   : قالوا( ا،  َنِنَمي يَ ا فِ َنارك لَ هم بَ ا، اللَّ َناِمي شَ ا فِ َن لَ ارْكهم بَ اللَّ
ويف : اللهم بارك لنا يف شامنا، اللهم بارك لنا يف ميننا، قالوا يا رسـول اهللا                

 يطان الشَُّنْر َقُعَلْطها َين وِبْت والِفُلالِزا فأظنه قال يف الثالثة هناك الَزَنِدْجَن
٣٩

٥٣ املالئكُة َتْلَعُن أحدكم إذا َأَشار إىل اآلخر حبديدة وإن كان َأَخاه ألبيه وأمه
 ،يطان الشَّ ُنْر قَ ُعَلْط يَ يُثن حَ  مِ -وأومى بيده حنو املشرق   -ا  َناُهجيء من هَ  تَ َةنَْت الفِ إنَّ 
 طًأ َخوَنُعْر ِف من آِلتَلذي َقوسى الَّ ُمَلَتما َق، وإّنعٍضاب َبَقم ِر بعضُكُبِرْضم َيتُْنوَأ

٣٨

٣٨ ان يَط الشَُّنْر َقطلُع َييُثنا من َحاُهة َهَنْت الِفنا إّناُهة َهَنْت إن الِف
قٍل  ذي عَ  ّل من كُ  ُعـَزْنوا يَ نُتََفبياء  ان فيهم أنَ  و كَ ة لَ نَْتومًا بفِ ذف قَ  إذا قَ   اهللاَ  إنَّ
ون وُجُمهم يَ دَع يَ مَّثُ ه،َمْههٍم فَ  ذي فَ  ّلن كُ ، ومَ ُهأّيأي رَ  ذي رَ  ّل، ومن كُ  ُهقَلَع

 مُهاَتا َفلى َمالوم َع والَتِفُهلَّوا يف الَتُعَقخذ منهم َو إليهم ما َأدَّيف ذلك، فإذا َر
٣٧

٨٠ فهو يراكأن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه 
 إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني، وإذا ما وقع يف أميت السيف مل يرفع          

  عنها إىل يوم القيامة
٤٢

٤٠ سان وليست باليد ل إمنا الفتنة بال
 املؤمن واملنـافق    قرأُه فيها القرآن حىت يَ    ُحَتْفال، ويُ يها املَ ر فِ كُث يَ نٌةْتون فِ ُكَتها سَ نَّ ِإ

ى َر القرآن، فما أَ   رأُتقد قَ : جل والصغري والكبري، حىت يقول الرجل     واملرأة والر 
قد : اس يتبعوين أفال أقرؤه عليهم عالنية فيقرؤه عالنية فال يتبعه أحد، فيقول             النَّ
يف بيته ويبتدع   : سجدًا يف داره، أو قال    ي مَ نِْبيتبعوين، فيَ ) فال أراهم (النية   عَ ُهرأُتَق

 يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه             حديثًا ليس : قوًال، أو قال  
 ما ابتدع ضاللة إّندع ِفَتم ومن اْباُكوآله وسلم فإِي

٣٠
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ِإّني َلْسُت َأْخَشى َعليكم َأْن تشركوا بعدي؛ ولكّن َأْخَشى عليكم الدُّنيا            
٧٣ َتَتَنافسون فيها فتقتتلون فَتْهَلُكوا كما َهَلَك من كان قبلكم 

٥٩ ان، وأخرها خروج الّدجالَمْثفِنت َقتُل ُع أوُل ال
ـ نـًا ويَ  ؤِم مُ  الرجلُ ُحِبْصم، يُ ظِل املُ  الليلِ تنًا كقطعِ  فِ األعماِل بَ واادر َب ي ِسْم
٣٤ نيا  من الدُّعرٍض َبينُه دِّبيُعصبح كافرًا َيمسي مؤمنًا وُيافرًا، وُيَك

دَأ َفُطوَبى للُغرَباِء اّلذين َيْحيون َما       َبَدَأ الدِّين َغِريبًا وَسيعوُد َغِريبًا َكَما بَ      
 َأَماَت الّناس ِمن ُسنَّيت 

٦٦

-٥٨ بعثت أنا والساعة كهاتني
٦٤

٦٥بعثت أنا والساعة هكذا، وألصق بني أصبعيه السبابة والوسطى يف نفس الساعة 
ما أعلم املخرج :   مث قال أبو موسى–وذكر الفتنة– بني يدي الساعة اهلرج     

 أن  م منها فيما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم إالَّ             يل ولك 
 ما اخلروج كيوم دخلوا فيها إالَّ     : خنرج منها كيوم دخلنا فيها، قال احلسن        
 السالمة، فسلمت قلوم وأيديهم وألسنتهم

٤١

 لٍبَق  بيضاء، وأيّ  كتٌة فيه نَ  كتْتها نَ رَه كَ لٍب قَ أّيوب فَ ُلض الفتنُة على القُ   ر تع
 أم ال؟ فلينظر هـل      ُهُتاَب أن يعلم أصَ   وداء، فمن أحبَّ   سَ كتٌة فيه نَ  كتْتها نَ أسّر بِ 

  الًال َحراُهرامًا كان َييئًا َحرى َشرامًا، أو َي َحراُهالًال كان َيرى شيئًا َحَي
٣١

تكون أعمال من رضيها ممن غاب عنها فهو كمن شهدها، ومن كرهها 
 هاممن شهدها فهو كمن غاب عن

 
٤٤
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مسي نًا ويُ ؤِم مُ  الرجلُ صبُح الليل املظلم يُ   قطِع كَ ٌنَتاعة فِ  السَّ دّيكون بني يَ   َت
 نيا عرٍض من الدُّ َبينهُم دِّواٌمْق َأيُعِب كافرًا َيصبُحمسي مؤمنًا وُيافرًا، وُيَك

٣٥

٣٤ ُهَنَد َبموُت الرجل كما َيلُب فيها َقموُتنت َي الِفمُةَحْلدي الساعة َمكون بني َي َت
ـ    ٌريان فيها خَ  َضْقان، واليَ َضْق من اليَ  ٌرييها خَ  فِ ائُمالَن ٌةنَْتكون فِ  َت ائم،  مـن الَق

٣٤  ليتسعذعاذًا َف أو َمًأَجْل َمَدَجمن َوي، َفاِع من السٌَّري فيها َخائُموالَق

٤٠ يف الَسِعْقن َو ِمشدُّيها َأ ِف اللساِنِعْق َوُةَنْتون ِفُكَت
ـا              سَتُكون فِ   نت القَاعُد فيها خَيٌْر من القَائم، والقَائُم فيها َخٌري من املَاِشي، واملاشي فيه

 َخريٌ من السَاِعي، ومن َتشرف هلا تستشرفه، فمن َوَجد مِْنهَا مَْلجَأً أو مَعْاذًا فليعذ بِِه
٥٣

٦٥ ذ  عليكم بسُنَّيت وسُّنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عّضوا عليها بالنواج
َيْعِمُد إىل سيِفه فيدق     .......فإذا نـزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله       

٥٤ على حدِّه حبجر مث لينُج إن استطاع

 وألزمـوا أجـواف     -يعين يف الفتنة  - كسروا قسّيكم وقطعوا أوتاركم     
  آدمالبيوت، وكونوا فيها كاخلّير من بين

٥١

نَّاس َمرجْت ُعهـوَدُهم وَأَماَنـاِتهم      َكيَف ِبَك إذا َبقيَت يف ُحثالٍة من ال       
: َفِبَم تأمرين؟ قـال   : وَشبََّك بـني أصابعه، قال    واخَتَلُفوا وَكاُنوا َهَكذا؟  

ـَِيَتَك وَأْهَلَك، وَأْملك َعليك ِلَساَنَك، وُخْذ ما تعرف وَدْع مـا             اِلزْم ب
 تنكر، وعليك َبأمِر خاصة نفسك، وَدْع َعْنَك َأْمَر الَعاّمة

٥٥

يَف ِبَك يا عبداهللا إذا َبقيَت يف ُحثالٍة من النَّاس وقد َمرجْت ُعُهـوَدهم              َك 
َفِبَما تأمرين؟،  : وَشبََّك بني أصابعه، قال    وَأماَناُتهم واْخَتَلُفوا فَصاُروا هكذا     

 َعليك ِبَخاِصتَك وَدْع عنك َعواّمهم : قال
٥٤
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٥٦ هلا إذا َعَرَضْت، واْضرُِبوا َأهِْلها إذا أقبلْتال َتْقرَُبوا الفِتَْنة إذا َحمِيت، وال َتَعرَُّضوا 
 مـن   ُبخَصامًا أَ ي عَ عِن منه ال أَ   رٌّ والذي بعده شَ    إالِّ اٌمي عليكم عَ  أِت ال يَ 
 حـدثُ لماؤكم، مث يَ  كم وعَ ياُر خِ هاُبر من عام؛ ولكن ذَ    َطْمام وال أَ  َع

 م َلْث اإلسالم وُي يقيسون األمور برأيهم فيهدُمقوٌم

٤٦-
٨٤

٥٧ ال َيزاُل هذا الّدين َقاِئمًا بالقسِط حىت يكوَن أّوَل َمْن َيْثَلمُه رجٌل ِمْن بين ُفالن 
ال َيشُري أحدكم على أخيه بالسِّالح فإنه ال َيْدِري َلَعَل الشِّيطان َيْنـَزُع             

 يف يديه فَيقُع يف ُحْفرٍة من النَّار
٥٢

خطأ لنعل، ال ختطئون طريقهم وال يَ     ذو النعل با  ر من كان قبلكم حَ    َث لتتبعّن أَ 
ـ  ِضْقل نَ روة، ويكون أوّ   عُ روًةرى اإلسالم عُ   عُ نتقَضبكم، ولتَ  شوع ها اُخل

 عًااِشرى َخىت ال َتَح
٤٨

ـ   ربًا بشٍرب، وذراعًا بذراع، وبَ    م شِ ُكِلْبذين من قَ  ن الَّ َن لتتبعّن سَ  اع اعـًا بَب
٤٧ وه دخلتُم َلبِّ َضَرْحوا ُجُلَخو َدى َلَتَح

٢٨ لست أخشى عليكم الفقر، ولكن الدنيا أن تنافسوها  
٣٦ لُكلِّ أمة ِفْتنٌة، وِفْتَنُة ُأّمِتي الدِّيناُر والدِّْرَهم  

 مـا    ليس أشد ما أختوف على أميت الشيطان وال الدجال؛ ولكن أشـدَّ           
٣٩  أتقي عليهم األئمة املضلني

٤٣ ساء ن النِّل ِماَجّر على الرَِّض َأًةَنْتعدي ِف َبركُتا َتَم
٢٩ َما ِمن َعاٍم َيأِتي إالَّ والذي َبعدُه أّرَذُل ِمنُه َحَتى َتْلُقوا ربَُّكم 

 والذي قبله خري منه، مسعـت       نة إالَّ  وال سَ  هٍر وال شَ  يلٍة وال لَ  وٍمن يَ ا مِ  َم
 ذلك من نبيكم صلى اهللا عليه وآله وسلم 

٢٧
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٤٦ ُأمِتي َفَلُه َأْجُر َمئِة َشهيد  َمْن َأْحَيا ُسنَّيت ِعنَد َفَساِد 
٥٣ من أخوف ما أخاف على أميت أئمة مضلون، إذا ما وقع السيف مل يرفع إىل يوم القيامة  
٦٦ من أصاب دينارًا أو درمهًا يف فتنة طبع اهللا على قلبه بطابع النفاق حىت يؤديه 

٤١ َمْن َحَمَل َعلينا السِّالِح َفِليس ِمنَّا  
٤٤دادون وغلظ القلب فنت وال والِفالزُلنا الَزاُهن َهيطان، ِم الشَُّنْر َقطلُعنا َياُهن َه ِم

٥٢ نسم الساعة 
دري  ال يَ  وٌماس يَ لى النَّ ي عَ أِتى يَ َتنيا حَ  الدُّ ذهُب والذي نفسي بيده ال تَ    

ن تل، فقيل يا رسول اهللا كيـف يكـو   ُقيَمول ِفقُتتل، وال املَ  قَ يَم فِ اتُلالَق
  اري النَّ ِفوُلُتْق واَملاتُل الَقُجْر اَهل: قال؟ذلك

٣٨

 من األمصار بـاعلم     ٍرْصرى وال إىل مَ   ية من القُ  ْرريق إىل قَ   واهللا ما أنا بالطَ   
٣٢ ... ين مبا يكون من بعدي عثمان بن عفانِم

ما : وَشبََّك بـني أصابعه، قال    َيا أبا ذر كيف أنت إذا كنَت يف ُحثالة؟         
خـالقوا النـاس    .. اصـرب .. اصرب.. اصرب:  يا رسول اهللا ؟ قال     تأمرين

 بأخالقهم وخالفوهم يف أعماهلم
٩٥

يا أيُّها الناس إا مل تكن فتنة يف األرض أعظم من فتنة الـدجال، وإن اهللا                 
تعاىل مل يبعث نبيًا إّال حذر أمته وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم، وهـو               

 خيرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم وإن خيرج          خارج فيكم ال حمالة فإن    
بعدي فكل امرئ حجيج نفسه واهللا خليفي على كل مسلم فمن لقيه فليقل             

 يف وجهه وليقرأ بفواتح سورة الكهف 
 

٤٥
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 يـلُ ِرْب جِ اَكَذ:  اهللا ورسوله أعلم، قال   : ائل؟  قال  ن السَ ري مَ ِدْتر أَ ْما عُ  َي
  .م ُكيَنم ِدُكَمعلِّم ُياُكتََأ

١٤

 يا حممد بن مسلمة ستكون فرقة واختالف فإذا كان ذلـك فأكـسر             
٥١ سيفك ونبلك واقطع وترك واجلس يف بيتك واختذ سيفًا من اخلشب 

٣١ يأيت على الناس زمان ُيقبض العلم ويكثر اجلهل
٧٠ خون األمني ؤمن اخلؤون، وَيادق، وُيكذب الَصاذب، وُيصدق الَك ُي

رفون عنهم وتنكرون فمن أنكر فقد جنا ومن كـره         يقوم عليكم أئمة تع   
أفال نقتلـهم أو    :  وتابع، قيل يا رسول اهللا     يفقد سلم ؛ ولكن من رض     

 وا الصالة فالأما ما صلَّ: نقاتلهم، قال 
٤٣

ـ        الء بَ  البَ لُج َي هم وَلأهل اإلسالم خصوصية دون الناس، وأهل األديان َح
  آخروننصُرتَّ وَيوٌمود َقتهَّون حىت َيُعَتْرآمنون َي

٤٩

 امسه، وال يبقى من     اس زمان ال يبقى من اإلسالم إالَّ      ي على النَّ  أِت أن يَ  ُكوَش ُي
دى، علمـاؤهم   راب من اهلُ  امرة وهي خَ  ساجدهم يومئذ عَ   رمسه، مَ  القرآن إالَّ 

 .. عود وفيهم َتُةنَْت الِفخرُجماء، من عندهم َتمي السَِّد من حتت َأّرَش
٤٩

٢٧ون َخُري مَاِل اَملرِء غَنٌم يَتتبُع ِبها ُرؤوَس اجلِبال َهروبًَا بدّينِه من الِفنت ُيوَشُك أن يك 
ُيوَشُك أن يكون َخُري َماِل اُملْسِلم َغنٌم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر،             

  َيفّر بدينه من الفنت
٢٧



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)١٠١(

  الفهرس
 

٥..............................................املطلع القرآين
٧................................................شاهد احلال

٩....................................................اإلهداء
١١.....................................................اَملنَبْع  

١٧.......................................أركان الدِّين األربعة
١٨ ........................ثوابت الركن الرابع من أركان الّدين

١٩.................العالمات واألشراط الواجب معرفته إمجـاًال
٢٠.....................................تفصيل دراسة األشراط
٢٣........................................تفصيل دراسة الفنت

٢٤ ...........................................فنت معينة بالرمز
٢5 ..................................فنت تعّينت بأمساء أصحاا
٢٥ .................................فنت تعّينت بأحداث تارخيية

27.......................... .......................فنت عاّمة
٢٧ ................................................فنت خاصة
٢٩................................................فنت النساء



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)١٠٢(

٢٩................................................فنت اهلوى
٣٠.................................. .فتنة مرتبطة باملال والعلم  
٣١ .....................................الفنت املرتبطة بالقلوب  
٣٢ ...................................فتنة اهلرج وموت القلب  

٣٣ .....................................فتنة احلركة واملشاركة
٣٤ .........................ل وبيع الدين بالدنيافتنة ترك األعما  
٣٤.....................فتنة الظاللة بعد املعرفة وطغيان الشهوات  
٣٦ ..........................................فتنة احمليا واملمات  
٣٦ ...............................................فتنة العقول  
٣٧ ...............................................فتنة املشرق  
٣٩...............................................فتنة الكالم  
٤٠ ...................فتنة السيف الذي ال يرفع واألئمة املضلني  

٤٢....... ........................................ فتنة الوالء
٤٣ ........................................فتنة املسيخ الدجال

٤٤ ............................... فتنة املراحل وتقلبات األزمنة 
٤٦ ..............فتنة اإلتباع لألمم السابقة من اليهود والنصارى  
٤٧.................... .......... فتنة أهل اإلسالم دون غريهم 
٤٩ .....................................كسر السيف يف الفتنة  

٥١............................موقف املسلم من الفنت وُمضالا
٥٦.......................عالقة املراحل املتقلبة باألركان األربعة



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)١٠٣(

٦٠.........ركن الرابع وسنة املواقف العالقة الشرعّية بني العلم بال
٦٢...........أقسام وأنواع السنة على ضوء العالقة بالركن الرابع       

٦٣.........................................ما هي سنة اَملواقف
٦٤ ..........................................أدلة سنة املواقف

٦٧ ................ملوقف أمـام التحوالتما يستفاد من سنة ا
 امللحق املفيد لكل طالب مستفيد

.......عن أركان الديانة األربعة وما يقابلها من املفهوم اجلديد        
 

٧٤

٧٥............................َأركاُن الدِّيِن وَمَعانِيها اُملـستنَبَطة
٧٦............................  ُيَقابُله الذِّكر-اإلسالم -١
٧٨................................ ُيَقابُله الِفكر-اِإلَمياُن-٢
٧٩........................... ُيَقابُله الشُّكر-اِإلحَساُن-٣
٨٢........  يقابلها النقائض والتحوالت    - عالمات الساعة-٤

٨٦...............................................فهرس اآليات
٨٩............................................فهرس األحاديث

٩٦...................................................الفهرس
 



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)١٠٤(



 
 

 ١٤٣٤التعديل قيد  نسخة  الدين األربعة أصول 
 

)١٠٥(

 


